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Pirmininkas – Vidmantas Laurinavičius
Posėdžio sekretorė – Jolanta Kaznauskaitė
Dalyvauja: Muziejų tarybos (toliau – Taryba) nariai – A. Ruseckaitė, Ž. Būčys, A. Cholodinskienė, V.
Šiukščienė, R. Šikšnienė, D. Kamarauskienė, L. Jablonskienė, R. Laužikas; Kultūros politikos
departamento Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Rūta Pileckaitė.
Darbotvarkė:
1. Paraiškų Kultūros ministerijos edukacinėms valstybės stipendijoms (muziejų srities)
svarstymas.
2. Valstybės stipendininkų ataskaitų už 2012 m. stipendijas vertinimas.
3. Dailės mokyklų kreipimosi dėl nemokamo muziejų lankymo svarstymas.
4. Lietuvos architektų sąjungos kreipimosi dėl Nacionalinio architektūros muziejaus steigimo
svarstymas.
5. Rekomendacijų dėl lankstesnio muziejų darbo laiko svarstymas.
6. Dėl muziejų statistikos kaupimo funkcijos perdavimo Lietuvos nacionaliniam muziejui.
1. SVARSTYTA: Paraiškos Kultūros ministerijos edukacinėms valstybės stipendijoms meno ir
kultūros kūrėjams (muziejų srities) gauti.
V. Laurinavičius pristatė gautas muziejų srities paraiškas edukacinėms valstybės stipendijoms
meno ir kultūros kūrėjams gauti. Jų pateikta 5. Priminė, kad muziejų sričiai 2012 m. skirtos kvotos
likutis yra 1 metinė stipendija, tai yra 12 mėnesių, tuo tarpu poreikis pagal paraiškas sudaro 25
mėnesius. Atkreipė dėmesį, jog K. Apanavičiūtė prašo skirti 1 metų trukmės stipendiją, tačiau
maksimali prašoma edukacinės stipendijos trukmė gali būti 6 mėnesiai. Pakvietė Tarybos narius
išsamiau diskutuoti apie minėtą paraišką.
A. Ruseckaitė pažymėjo, jog iš paraiškos ir pridedamos medžiagos nėra aiški ir konkreti
veikla, kuriai vykdyti prašoma stipendijos. Edukacinė valstybės stipendija skiriama kultūros ir meno
kūrėjams profesiniam meistriškumui tobulinti (dalyvauti stažuotėse, kursuose, konferencijose,
simpoziumuose, meistriškumo kursuose ir pan.), o K. Apanavičiūtė nurodo, jog stipendijos prašo
edukacinių programų atnaujinimo/kūrimo, įgyvendinimo, viešinimo ir kvalifikacijos kėlimo veiklai.
V. Laurinavičius papildė, jog K. Apanavičiūtė ketina dalyvauti Daugpilio konferencijoje, kuri
vyks 2013 metais. Atsižvelgus į išvardytus argumentus pasiūlė neskirti K. Apanavičiūtei stipendijos.
Tarybos nariai pritarė siūlymui vienbalsiai.
V. Laurinavičius pažymėjo, jog likusių paraiškų poreikis sudaro 13 mėnesių, kai tuo tarpu iš
viso skirta 12 mėnesių. Pasiūlė peržiūrėti likusias paraiškas eilės tvarka. Pažymėjo, jog R. Ulozaitė
prašo edukacinės stipendijos dalyvavimui tarptautinėje konferencijoje, tuo tarpu kiti paraiškų teikėjai
(R. Pukienė ir D. Jonynaitė) ketina ne tik dalyvauti, bet ir skaityti pranešimus, o I. Skablauskaitė
planuoja atlikti mokslinį tyrimą etnografinei H. Šojaus kolekcijos ekspozicijai parengti. Pasiūlė

sumažinti R. Ulozaitei stipendijos trukmę ir vietoje prašomų trijų mėnesių skirti du, o likusiems
paraiškų teikėjams skirti jų prašomas stipendijų trukmes.
Tarybos nariai siūlymui vienbalsiai.
NUTARTA:
1. Rekomenduoti skirti muziejų srities edukacines valstybės stipendijas pagal jų svarbą tokia eilės
tvarka:
1. Reginai Ulozaitei, 2 mėnesiams;
2. Rūtilei Pukienei, 4 mėnesiams;
3. Daliai Jonynaitei, 4 mėnesiams;
4. Indrei Skablauskaitei, 2 mėnesiams.
Pagal reitingą rekomenduojamų muziejų srities valstybės stipendijoms gauti kandidatų sąrašas
pateikiamas šio protokolo priede (pridedamas protokolo priedas).
2. SVARSTYTA: Valstybės stipendininkų ataskaitų už 2012 m. stipendijas vertinimas.
J. Kaznauskaitė pažymėjo, jog edukacinių stipendijų gavėjai veiklas, kurioms buvo skirtos
stipendijos, buvo nusimatę 2012 m. II pusmečiui, todėl pasibaigus stipendijos mokėjimo terminui jie
dar negalėjo pateikti galutinių ataskaitų, bet pateikė tarpines ataskaitas, kuriose nurodė, kada bus
įvykdyta veikla. Todėl Tarybai pateiktos trijų stipendininkų (V. Dunderio, E. Borovikovaitės, I.
Ragelienės) tarpinės ataskaitos ir vieno stipendininko (V. Raukčio) tarpinė ir galutinė ataskaitos. V.
Rauktys, per mėnesį po stipendijos mokėjimo termino pabaigos (2012 m. vasario 29 d.) pateikė tarpinę
ataskaitą, o 2012 m. balandžio 12 d. pateikė galutinę ataskaitą, nes šių metų kovo 12-23 dienomis jis
stažavosi Lietuvos dailės muziejaus P. Gudyno restauravimo centre.
Tarybos nariai, susipažinę su pateiktomis stipendininkų (V. Dunderio, E. Borovikovaitės, I.
Ragelienės ir V. Raukčio) ataskaitomis, nutarė joms pritarti.
NUTARTA:
1. Pritarti šioms valstybės stipendininkų pateiktoms ataskaitoms: E. Borovikovaitės 2012 m. vasario 29
d. tarpinei ataskaitai (2012-02-10 sutartis Nr. 1.15.2); I. Ragelienės 2012 m. vasario 29 d. tarpinei
ataskaitai (2012-02-10 sutartis Nr. 1.15.1); V. Raukčio 2012 m. vasario 29 d. tarpinei ataskaitai (201202-10 sutartis Nr. 1.15.3); V. Dunderio 2012 m. kovo 27 d. tarpinei ataskaitai (2012-02-27 sutartis Nr.
1.14.3); V. Raukčio 2012 m. balandžio 12 d. galutinei ataskaitai (2012-02-10 sutartis Nr. 1.15.3).
3. SVARSTYTA: Dailės mokyklų kreipimasis dėl nemokamo muziejų lankymo.
R. Pileckaitė informavo, kad į Kultūros ministeriją kreipėsi Vilniuje esančių 3 meno mokyklų
atstovai, siūlydami peržiūrėti galiojantį Kultūros ministro 1998 m. birželio 5 d. įsakymą Nr. 410 (toliau
– ministro įsakymas), sudarant galimybę meno mokyklų mokiniams individualiai arba grupėmis
lankyti muziejus nemokamai, bei pakeičiant minėto įsakymo 1.4 punktą, kuris, pasak kreipimosi
autorių, riboja galimybes dailės mokyklų mokytojams vesti ekskursijas ir užsiėmimus savo mokinių
grupėms pagal jų numatytą mokymosi programą. Atkreipė Tarybos narių dėmesį, kad pagal šiuo metu
galiojantį ministro įsakymą valstybinės reikšmės muziejų (nacionalinių ir respublikinių) vadovams
suteikta teisė spręsti ne tik dėl papildomų lengvatų lankytojams (šiuo atveju – meno mokyklų
moksleiviams) nustatymo, bet ir dėl leidimo vesti ekskursijas, jei muziejus yra sudaręs sutartį su
institucija, kurios ekskursijų vadovai norėtų vesti ekskursijas muziejuje, taigi, esama tvarka neriboja
galimybės meno mokykloms kreiptis į konkrečius muziejus dėl tokių sutarčių sudarymo.
V. Laurinavičius pastebėjo, jog ministro įsakyme yra numatyta 50 procentų lengvata
moksleiviams, kainos valstybiniuose muziejuose tikrai nėra aukštos, o nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 1 d.
mokinių grupės, kurias lydi mokytojai, gali nemokamai lankyti muziejus. Be to, minėtas įsakymas
numato teisę muziejams taikyti papildomas lengvatas atitinkamoms lankytojų grupėms. Įvertinus šias
aplinkybes, realaus poreikio iš esmės keisti įsakymą nėra, tačiau pasiūlė Tarybos vardu paraginti
muziejus atsižvelgti į meno mokyklų atstovų išsakytus pageidavimus, priimant atitinkamus sprendimus
muziejuose.

A. Ruseckaitė pažymėjo, kad šią Tarybos rekomendaciją reikėtų išplatinti per Lietuvos
muziejų asociaciją ir Savivaldybių muziejų bendriją.
Po diskusijos Tarybos nariai vienbalsiai siūlymams pritarė.
NUTARTA:
1. Rekomenduoti Kultūros ministerijai nekeisti kultūros ministro 1998-06-05 įsakymo Nr. 410 „Dėl
bilietų kainų, ekskursinio aptarnavimo bei lankymo lengvatų nustatymo valstybiniuose muziejuose ir
Šiuolaikinio meno centre“ dėl nemokamo muziejų lankymo meno mokyklų moksleiviams įvedimo.
2. Išplatinti Muziejų tarybos rekomendaciją muziejams – atsižvelgiant į meno mokyklų atstovų
pageidavimą bei vadovaujantis kultūros ministro minėto įsakymo 1.3 punktu, apsvarstyti papildomų
lengvatų meno mokyklų moksleiviams (nemokamo lankymo) suteikimo galimybę bei priimti
atitinkamus muziejaus teisės aktus.
4. SVARSTYTA: Lietuvos architektų sąjungos (toliau – LAS) kreipimasis dėl Nacionalinio
architektūros muziejaus steigimo.
R. Pileckaitė informavo, kad į praėjusio Tarybos posėdžio darbotvarkę šis klausimas nebuvo
įtrauktas dėl techninės klaidos. Pastebėjo, kad 2011 m. pavasarį Kultūros ministerija gavo LAS
kreipimąsi su 2011 m. balandžio 11 d. Lietuvos architektų sąjungos suvažiavimo priimta rezoliucija
dėl Nacionalinio architektūros muziejaus steigimo. Tuomet ministerija informavo LAS, kad klausimą
svarstyti perduos Muziejų tarybai, kurios viena iš funkcijų yra teikti pasiūlymus bei išvadas muziejų
plėtotės strategijos klausimais.
V. Laurinavičius pažymėjo, jog dėl nepalankios valstybės ekonominės situacijos dabar nėra
tinkamas metas steigti naują muziejų, juo labiau nacionalinį. Suabejojo LAS pateiktais tokio muziejaus
steigimo ir išlaikymo kaštais, pateiktais LAS projekte, nes yra numatomi 5 žmonės, iš jų 2 centrų
vadovai, o kiek žmonių dirbs, jei išvis dirbs, tuose centruose nėra aišku, be to, patalpas muziejui
numatoma nuomoti ir komunalinių išlaidų sumos pernelyg mažos. Apskritai pateikta sąmata kelia labai
daug klausimų. Atkreipė dėmesį, kad pagal Muziejų įstatymą nacionalinis muziejus, visų pirma, turi
turėti kolekciją ir vykdyti numatytas konkrečias funkcijas, kurių 5 žmonės tikrai nepajėgs atlikti.
A. Ruseckaitė pastebėjo, kad su lėšų stygiumi dėl krizės jau kelis metus iš eilės susiduria visi
veikiantys valstybiniai muziejai, tad steigti naujus muziejus iš valstybės lėšų, nėra galimybių.
L. Jablonskienė atkreipė dėmesį, kad Architektūros muziejaus reikalingumo idėja nėra
atmestina, tačiau jai įgyvendinti reikia ieškoti kitų finansavimo šaltinių, nes valstybė lėšų neturi.
Po diskusijos Tarybos nariai vienbalsiai nutarė iš principo pritarti Architektūros muziejaus
idėjai, bet dėl esamos ekonominės šalies situacijos, jos įgyvendinimą valstybės biudžeto lėšomis atidėti
ateičiai.
NUTARTA:
1. Iš principo pritarti architektūros muziejaus reikalingumo idėjai, tačiau dėl esamos ekonominės šalies
situacijos jos įgyvendinimą valstybės biudžeto lėšomis atidėti.
5. SVARSTYTA: Rekomendacija dėl lankstesnio muziejų darbo laiko.
R. Pileckaitė informavo Tarybą apie tai, jog Kultūros ministerija nuolat gauna piliečių
nusiskundimų dėl nelankstaus muziejų darbo laiko, nes muziejai dažnai dirba tik iki 18 valandos, o
savivaldybių muziejai nedirba savaitgaliais.
A. Ruseckaitė pažymėjo, jog dauguma muziejų stengiasi atsižvelgti į savo lankytojų
poreikius: vieni muziejai anksčiau pradeda darbą rytais, nes jų pagrindiniai lankytojai yra moksleiviai,
kiti – darbą pradeda vėliau ir dirba ilgiau, kad galėtų apsilankyti dirbantys žmonės, atvykstantys
turistai ir t.t. Darbo laiką padaryti lankstų yra daug būdų, tad muziejai pasirenka jiems tinkamiausius
pagal savo specifiką ir pagrindinės lankytojų grupės poreikius. Atkreipė dėmesį, jog tokių muziejų,
kurių darbo laikas vis dar nelankstus, yra nedaug.

V. Laurinavičius pasiūlė rekomenduoti muziejams dirbti ilgiau nei iki 18 val. bent vieną dieną
savaitėje, tokiu būdu sudarant palankesnes sąlygas lankytojams, šią Tarybos rekomendaciją išplatinant
per Lietuvos muziejų asociaciją ir Savivaldybių muziejų bendriją.
Tarybos nariai siūlymui pritarė vienbalsiai.
NUTARTA:
1. Rekomenduoti muziejams peržiūrėti darbo laiką ir bent vieną dieną savaitėje dirbti ilgiau nei iki 18
val., sudarant palankesnes sąlygas muziejų lankytojams.
2. Išplatinti šią Muziejų tarybos rekomendaciją per Lietuvos muziejų asociaciją ir Savivaldybių
muziejų bendriją.
6. SVARSTYTA: Dėl muziejų statistikos kaupimo funkcijos perdavimo Lietuvos nacionaliniam
muziejui.
R. Pileckaitė informavo, jog siekiant efektyviau tvarkyti muziejų veiklos statistinius duomenis
ir vadovaujantis kitų kultūros įstaigų praktika, siūloma muziejų statistikos kaupimo funkciją, kurią iki
šiol vykdė Kultūros ministerija kartu su Statistikos departamentu, perduoti Lietuvos nacionaliniam
muziejui.
Tarybos nariai siūlymui pritarė vienbalsiai.
NUTARTA:
1. Rekomenduoti Kultūros ministerijai muziejų statistikos kaupimo funkciją pavesti vykdyti Lietuvos
nacionaliniam muziejui.
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Lietuvos muziejų tarybos 2012-06-12 posėdžio
protokolo Nr. 1 priedas
Pagal reitingą rekomenduojamų muziejų srities valstybės edukacinėms stipendijoms gauti kandidatų sąrašas
2012 m.
Nr.

Paraiškos teikėjas
Vardas, pavardė

Projekto / programos pavadinimas
arba kam pretenduojama

Prašomos
stipendijos
rūšis ir
trukmė

Ekspertų
rekomenduojamas
laikotarpis

Ar gauta anksčiau
stipendija, jei taip kada

1.

Regina Ulozaitė
(Lietuvos nacionalinio
muziejaus Restauravimo
centras, restauratorė
chemikė-technologė)

Dalyvavimas tarptautinėje
konferencijoje, organizuojamoje IIC
(International Institute for Conservation)
„The Decorative: Conservation and the
Applied Art“, Viena, Austrija

Edukacinė
3 mėnesiams

Skirti 2 mėnesiams

2.

Rūtilė Pukienė
(Nacionalinio muziejaus
Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų
rūmai Mokslo tyrimų
centras, dendrochronologė)

Edukacinė
4 mėnesiams

Skirti 4 mėnesiams

3.

Dalia Jonynaitė (LDM P.
Gudyno restauravimo
centras, eksperto
kategorijos pergamento
restauratorė)

Edukacinė
4 mėnesiams

Skirti 4 mėnesiams

2005 m. edukacinė stipendija
pranešimo tarptautinėje 14toje ICOM konferencijoje
Hagoje pristatymui

Pateikta

4.

Kristina Apanavičiūtė
(P. Stulgos lietuvių tautinės
muzikos instrumentų
muziejus, ekskursijų
vadovė)

Dalyvavimas su pranešimo pristatymu
tarptautinėje konferencijoje „Istorinis
medienos naudojimas (Historical Wood
Utilisation)“ 2012 m.,
Egmond/Alkmaare, Nyderlandai ir
stažuotė Karališkajame kultūros paveldo
institute IRPA-KIK
Skaityti pranešimą tema „Kaip ir ką
daryti, kad vietų atmintis būtų
perduodama iš kartos į kartą?“
tarptautiniame 14-tame rankraščių
saugojimo ir restauravimo seminare
Arnamagnaean institute Kopenhagoje
Edukacinių programų
atnaujinimo/kūrimo, įgyvendinimo,
viešinimo ir kvalifikacijos kėlimo veiklai

2008 m. edukacinė stipendija
dalyvavimui 8-oje Baltijos
šalių restauratorių trienalėje
„Preservation and
Conservation in 21st century:
Knowledge – Challenge –
Attitude“ („Apsauga ir
konservavimas XXI amžiuje:
žinios –iššūkiai požiūris“)
Negauta

Edukacinė
1 metams

Neskirti

2008 m. Valstybinio studijų
fondo stipendija doktorantams

-

Ataskaita
už gautą
stipendiją
Pateikta /
nepateikta
Pateikta

Ekspertų
Komisijos
pastabos
Skirti 2 mėnesiams,
nes paraiškos teikėja
konferencijoje ketina
tik dalyvauti, tačiau
pranešimo neskaitys.

-

Edukacinės
stipendijos trukmė
gali būti iki 6 mėn.
Nelabai aiški veikla,
kuriai vykdyti
prašoma valstybės
stipendija. Ketina
dalyvauti Daugpilio
konferencijoje, kuri
vyks 2013 metais.

5.

Indrė Skablauskaitė
(Šilutės muziejus,
etnografė)

Pirmininkas
Sekretorė

Mokslinis tyrimas etnografinei H. Šojaus
kolekcijos ekspozicijai parengti

Edukacinė
2 mėnesiams

Skirti 2 mėnesiams

Negauta

-
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Jolanta Kaznauskaitė

