Muziejų tarybos 2020 m. ataskaita
Muziejų taryba (toliau – Taryba), vadovaudamasi Muziejų tarybos nuostatais, patvirtintais Lietuvos
Respublikos kultūros ministro 2003 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-389 „Dėl Muziejų tarybos
nuostatų patvirtinimo“, 2020 m. svarstė 14 klausimų, elektroninėmis ryšio priemonėmis buvo
organizuoti 7 Tarybos posėdžiai.
Posėdžiai vyko:
2020 m. balandžio 10 d., dalyvavo 9 nariai;
2020 m. gegužės 19 d., dalyvavo 11 narių;
2020 m. gegužės 29 d., dalyvavo 9 nariai;
2020 m. birželio 11 d., dalyvavo 10 narių;
2020 m. spalio 30 d., dalyvavo 8 nariai;
2020 m. lapkričio 13 d., dalyvavo 9 nariai;
2020 m. lapkričio 26 d., dalyvavo 10 narių.
Posėdžiuose svarstyti klausimai:
1. Išėjimo iš karantino muziejams plano svarstymas.
2. Tarybos 2020 m. darbų planas.
3. Dėl muziejų investicinių projektų finansavimo.
4. Dėl muziejų negautų pajamų kompensavimo.
5. Dėl kultūros paso perspektyvų.
6. Dėl nemokamo muziejų ekspozicijų lankymo paskutinį mėnesio sekmadienį.
7. Dėl muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijos (toliau –
Instrukcija) keitimo.
8. Dėl Instrukcijos darbo grupės formavimo ir veiklos organizavimo aptarimo.
9. Dėl 2012 m. sudarytos darbo grupės naujai Instrukcijos redakcijai parengti rezultatų
aptarimo, bei muziejų rinkinių apskaitos formos ir Instrukcijos keitimo apimties diskusijos.
10. Dėl Instrukcijos keitimo gairių patvirtinimo.
11. Dėl Instrukcijos keitimo darbo grupės sudėties.
12. Dėl atstovo delegavimo į ekspozicinės Tautos namų projekto dalies formavimo.
13. Premijų už muziejininkystės ir muziejų vertybių restauravimo darbus skyrimas.
14. Dėl ekstremalių situacijų valdymo plano ir Tarybos kreipimosi muziejinių vertybių
evakavimo klausimu.
Posėdžiuose priimti sprendimai/pateiktos rekomendacijos:
• Parengti muziejų išėjimo iš karantino planą.
• Pritarti 2020 m. Tarybos prioritetiniam temų sąrašui. Balandžio pabaigoje surengti kitą
Tarybos posėdį, kuriame Tarybos nariai pateiks siūlymus dėl būtinų Instrukcijos pakeitimų.
• Organizuoti nemokamą lankymą paskutinį gegužės mėnesio sekmadienį. Kultūros
ministerijai iki gegužės 22 d. pateikti atsakymus dėl galimybių liepą ir rugpjūtį nemokamą
sekmadienį organizuoti kas antrą arba kiekvieną savaitę, šį atsakymą patikslinant po gegužės
paskutinio sekmadienio, įvertinus lankytojų srautus ir elgesį.
• Iki gegužės 22 d. pasiūlyti kandidatus į darbo grupę keistinų Instrukcijos punktų
identifikavimui bei Instrukcijos pakeitimo projekto parengimui.
• Organizuoti Tarybos posėdį, jame kviečiant dalyvauti dr. Rimvydą Laužiką, Ėriką Striškienę
ir dr. Rūtą Pileckaitę-Vasilienę, kurie buvo naujai Instrukcijos redakcijai parengti 2012 m.
sudarytos darbo grupės nariai.
• Diskutuoti dėl Instrukcijoje numatytos rinkinių apskaitos formos.
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Diskutuoti dėl Instrukcijos keitimo apimties – reikalingiausi pakeitimai ar nauja redakcija
(iki liepos 1 d. Kultūros ministerija parengs Instrukcijos keitimo lentelės projektą; iki liepos
9 d. N. Jarockienė Tarybai pateiks Instrukcijos keitimo gairių projektą).
Patvirtinti Instrukcijos keitimo gaires, kuriomis siūloma vadovautis Instrukcijos keitimo
darbo grupei, rengiant naują Instrukcijos redakciją.
Pritarti Instrukcijos keitimo darbo grupės narių kandidatūroms ir pateikti kultūros ministrui
galutinį jų sąrašą.
Siūlyti Kultūros ministerijai pateikti Tautos namų projekto koncepcijos darbo grupės tikslą
ir uždavinius, įvertinti pavaldžių įstaigų galimybes išplėsti ekspozicines erdves, kitų įstaigų,
galerijų ir nevyriausybinių organizacijų įsitraukimą ir tuomet spręsti dėl suinteresuotų
atstovų skyrimo į darbo grupę.
Premiją už muziejininkystės darbus rekomenduoti skirti Lietuvos nacionalinio muziejaus
Numizmatikos skyriaus vyresniajam muziejininkui Eduardui Remecui.
Premiją už muziejų vertybių restauravimo darbus rekomenduoti skirti Nacionalinio
muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų Mokslinių tyrimų centro
Restauracinės priežiūros grupės restauratorei Jurgitai Kalėjienei.
Iki gruodžio 9 d. Tarybos nariams el. paštu susiderinti rašto projektą, siūlyti inicijuoti
tarpinstitucinį pasitarimą. Kitam posėdžiui Kultūros ministerija pristatys esamą situaciją
apie ekstremalių situacijų valdymą.

Tarybos pirmininkė – Olga Žalienė, Lietuvos jūrų muziejaus direktorė.

Parengė Tarybos sekretorius Laimis Mikelevičius, Atminties institucijų politikos grupės vyriausiasis
specialistas

