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DOKUMENTAI, KURIUOSE NURODOMI REIKALAVIMAI 
INTERNETO SVETAINĖMS

• Bendrųjų reikalavimų valstybės ir 
savivaldybių institucijų ir įstaigų
interneto svetainėms aprašas (Žin., 
2003, Nr. 38-1739; 2011, Nr. 8-352)

• Kultūrinių interneto leidinių (svetainių) 
kokybės principai (MINERVA, paskut. 
red. 2005 m.)



KULTŪRINIŲ INTERNETO LEIDINIŲ (SVETAINIŲ) KOKYBĖS 
PRINCIPAI



EKSPERTIZĖS OBJEKTAS

84 Lietuvos muziejų svetainės

liepos–rugsėjo mėn. 

stebėtos tiesioginiu būdu 



4  ASPEKTAI

• Aiškumas

• Efektyvumas

• Priežiūra

• Orientacija į vartotoją



I. AIŠKUMAS

• Svetainės pavadinimas rodomas naršyklės viršuje

• Žiūrimo puslapio pavadinimas matomas naršyklės 
viršuje

• Svetainės pavadinimas aiškiai matomas pirmame 
puslapyje

• Svetaines internetinis adresas/vardas (URL) parodo jos 
tikslus ir pobūdį. Iš internetinio adreso suprantama 
svetainės paskirtis

• Svetainės pirmame puslapyje aiškiai nurodoma, kas 
sukūrė ir kas palaiko svetainę

• Yra galimybė praleisti dinamines įžangas



Svetainės pavadinimas rodomas naršyklės viršuje



Žiūrimo puslapio pavadinimas matomas naršyklės viršuje



Svetainės pirmame puslapyje aiškiai nurodoma, kas sukūrė ir 
kas palaiko svetainę



I. AIŠKUMAS



II. EFEKTYVUMAS

• Svetainės punktai tinkamai pavadinti ir 
atitinka turinį

• Nuorodos veikia tinkamai

• Nuotraukos pateikiamos tinkama skiriamąją
geba

• Visuose puslapiuose aiški nuoroda į pradinį
puslapį

• Yra svetainės medis/žemėlapis

• Svetainėje yra ir veikia paieška



II. EFEKTYVUMAS



III. PRIEŽIŪRA

• Svetainės turinys atnaujinamas

• Nurodoma atnaujinimo data

• Nėra neužbaigtų temų

• Pabaigtas aktyvus turinys perkeltas į kitą
svetainės vietą (archyvuojamas)



III. PRIEŽIŪRA



IV. ORIENTACIJA Į VARTOTOJĄ

• Pateiktos garso ir vaizdo įrašų bei fotografijų
antraštės

• Nurodyta, kokiomis teisėmis galima naudotis 
svetainėje pateikta informacija

• Svetainė veikia ir kitomis/kita kalba (bent 
minimali informacija)

• Aiški svetainės struktūra

• Aiškiai pateikta informacija lankytojui (darbo 
laikas, bilietų kaina)

• Pristatomos ekspozicijos

• Yra galimybė lankytojui pareikšti nuomonę, 
paklausti



IV. ORIENTACIJA Į VARTOTOJĄ



APIBENDRINIMAS

Tyrime buvo suformuluoti 23 kriterijai. 



DARBO SU SVETAINE ETAPAI

• planuoti, koks svetainės tikslas, tikslinė lankytojų
grupė, koks jai skirtas turinys ir paslaugos; 

• pasirinkti tinkamą dizainą;

• remiantis svetainės planu, orientuojantis į
vartotoją kruopščiai atrinkti galimą ir turimą
medžiagą, kuri bus publikuojama svetainėje, 
turinį skaitmenizuoti ir parengti jį lydinčią
informaciją (nuotraukų antraštes ir pan.); 

• įgyvendinti; 

• palaikyti ir prižiūrėti. 



******

DĖKOJU UŽ DĖMESĮ


