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Alytaus miesto savivaldybes tarybos
2022 m. vasario 24 d.
sprendimu Nr. T'-21

ALYI'AUS KRASTO'I'YROS MUZIE.IAUS NUOSTA'IAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Alytaus kra5totyros muziejaus nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja
biudZetines istaigos Alytaus kra5totyros muziejaus (toliau Muziejus) teising form4,
priklausomybg, savinink4, savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucijE, buveing, steigim4,
likvidavim4 ar pertvarkym4, veiklos tikslus, uZdavinius, funkcijas, teises ir pareigas, veiklos
organizavim4, valdymo ir finansing veikl4, reorganizavimo, likvidavimo, perfvarkymo ir nuostatq
keitimo tvark4.

2. Muziejus yra biudZetine lstaiga kaupianti, sauganti, tirianti, eksponuojanti,
konservuojanti, restauruojanti ir populiarinanti muziejines vertybes, atspindindias Dzfikijos
(Dainavos) regiono istorij4, kultUring ir gamting ivairovg nuo seniausiq laikq bei pildanti muziejuje
suformuotas kolekcijas ir rinkinius.

3. Muziejaus savininkas - Alytaus miesto savivaldybe (toliau - savininkas).
Savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Alytaus miesto savivaldybes taryba (toliau -
Savivaldybes taryba).

4. Oficialusis istaigos pavadinimas - Alytaus kra5totyros muziejus, muziejaus
pavadinimo santrumpa - AKM.

5. Muziejus isteigtas 1928 m. balandZio 28 d.
6. Muziejaus ruSis - kra5totyros.
7. Muziejus iregistruotas juridiniq asmenq registre, kodas 191058256. [registravimo

data -1997 m. spalio 8 d. Buveinds adresas - Savanoriq g. 6, Alytus, LT-621+2,
8. Muziejaus taip pat vykdo veikl4 patalpose, esandiose Siais adrbsais:
8.1. A. Matudio g. 8, Alytus,LT-62142;
8.2. Li5kiavos g. 17, Alytus, LT-62165; ,

8.3. Savanoriq g. 4, Alytus, LT-62142;
8.4. Jiezno g. 2, Alytus,LT-62212;
8.5.Kalnen\ g. 28, Alytus, LT -62324;
8.6. Kauno g. 9, Alytus,LT-62107;
8.7. Kauno g. 9A, Alytus, LT-62107.
9. Muziejus yra istatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka iregistruotas viesasis

juridinis asmuo, turintis nuostatus, antspaud4 su savo pavadinimu, atsiskaitomqj4 ir kitas sEskaitas
Lietuvos Respublikoj e iregistruotuo se bankuose.

10. Muziejus savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos istatymu, Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymu, Lietuvos Respublikos
muziejq istatymu, Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, Lietuvos Respublikos neformaliojo
suaugusiqjq Svietimo ir tgstinio mokymosi istatymu, Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybes
nutarimais, Lietuvos Respublikos kultlros ministro isakymais, Alytaus miesto savivaldybes tarybos
sprendimais, Alytaus miesto savivaldybes mero potvarkiais, Alytaus miesto savivaldybes
administracijos direktoriaus isakymais, Siais Nuostatais ir kitais teises aktais.

1 1. Muziejus savo veikloje atsiZvelgia i Tarptautines muziejq tarybos (ICOM)
dokumentus (Statut4, Etikos kodeks4) ir rekomendacijas.
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12. Muziejaus vie5i praneSimai skelbiami
www.alytausmuziejus.lt. Pagal informaciios turini vie5i prane5imai taip
teises aktq nustatyta tvarka.

13. Muziejus istatymq ir kitq teises akttl nustatyta tvarka gali
emblem4 ir kit4 atributik4.

interneto svetaineje
pat gali buti skelbiami

tureti logotip4, veliav4,

14. lstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
15. [staigos veiklos laikotarpis yra neribotas.
16. Muziejus yra paramos gavejas.

II SKYRIUS
MUZIEJAUS VEIKLOS TIKSLAI, UZDAVINIAI IR PAGRINDINES FUNKCIJOS

17. Pagrindinis muziejaus veiklos tikslas - kaupti, tyrineti, sauloti, restauruoti ir
patraukliai perteikti visuomenei Dzfikijos (Dainavos) regiono kult[ros dvasines ir materialines
vertybes.

18. Muziejaus veiklos uZdaviniai:
18.1. derinti istorijos, technikos, gamtos, meno muziejiniq vertybiq kaupim4,

saugojimE ir tyrinejimq su komunikavimu bei informacijos visuomenei teikimu, jos Svietimu;
18.2. susieti istorijos, technikos, gamtos ir meno paveldo apsaug4 su gyventojq

kult[ros bei Svietimo poreikiais ir kulturos paslaugq teikimu;
18.3. prisideti prie informacines ir Ziniq visuomen6s raidos;
18.4. saugoti ir puoseleti regiono kultlros tapatumE ir jiaktualizttoti;
18.5. teikti su muziejaus veikla susijusias paslaugas fiziniams ir juridiniams

asmenims.
19. fgyvendindamas Siuos tikslus, muziejus vykdo Sias funkcijas:
19.1. isigyja, kaupia muziejing vertg turindias kultlros vertybes, formuoja muziejaus

rinkinius, atspindindius Dzlkijos (Dainavos) regiono istorij4 nuo seniausiq laikq iki Siq dienq,
Lietuvos valstybingumo formavim4si ir tolesni vystym4si, taip pat eksponatus, papildandius
muziej uj e suformuotas kolekcij as ir rinkinius ;

19.2. uixrlr,rina sukauptq muziejiniq vertybiq apskaitq, tinkamas saugojimo sqlygas ir
apsaugq, jq konservavim4 bei restauravim4;

19.3, tiria ir sistemina sukauptus rinkinius; ,

19.4. vykdo muziejiniq vertybiq skaitmeninim4 ir jq vieSinimq per Lietuvos
integrali4 muziej q informacing sistemq (L I MI S ) ;

19.5. sudaro s4lygas muziejuje saugomas muziejines vertybes vieSai naudoti: rengia
nuolatines ir laikinas ekspozicijas, publikuoja tyrimq rezultatus, rengia parodas, kitus kultflros ir
Svietimo renginius (kultUros vakarus, koncertus, susitikimus, pristatymus ir kt.) muziejuje,
Lietuvoje ir uZsienyje;

19.6. kaupia informacij4 apie muziejines vertybes, atspindindias kra5to istorij4 nuo

seniausiq laikq iki Siq dienq, esandias kituose Lietuvos ir uZsienio muziejuose, archyvuose,

istaigose ir privadiuose rinkiniuose;
19.7. kartu su Svietimo istaigomis rengia ir vykdo muziejines moksleiviq Svietimo

programas;
19.8. rengia, leidZia ir platina, su muziejaus veikla, kraSto istorija susijusius

spaudinius bei elektronines laikmenas, publikuoj a tyrimq rezultatus ;

19.9. virtualiomis ekspozicijomis, parodomis pristato muziejq interneto svetainese;

19.10. atlieka kitas teises aktuose numatytas funkcijas;
19.1 1 . igyvendina daugia5alio ir dviSalio kulturinio bendradarbiavimo projektus;

20. Muziejaus veikla pagal teises aktais patvirtint4 Ekonomines veiklos r[Siq
klasifikatoriq:

20.1 . Muziejaus veiklos sritis - bibliotekq, archyvq, muziejq ir kita kulturine veikla -
91.0.
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20.2. pagrindine muziejaus veiklos r[Sis - muziejq veikla - 91.02.
20.3. Kitos muziejaus veiklos r[Sys:
20.3 .1. suvenyrq, meno dirbiniq specializuota maLmenine prekyba 47 .7 8.10 ;

20.3.2. knygtt maZmenine prekyba specializuotose parduotuvdse - 47.61;
20.3.3. knygq leidyba - 58.1 1;

203.4. kita leidyba - 58.19;
20.3.5. knyg,+, periodiniq leidiniq ir kita leidybine veikla - 58.1;
20.3.6. kita leidyba - 58. i 9;
20.3.7 . kita informaciniq technologijq ir kompiuteriq paslaugq veikla - 62.09
20.3.8. kita, niekur kitur nepriskirta, informaciniq paslaugq veikla - 63.99;
20.3.9. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas

68.20;
20.3.10. rinkos tyrimas ir vie5osios nuomones apklausa -73.20;
20.3 .1 1 . ekskursij t1 organizatoriq veikla - 7 9 .12;
20.3.12. iri5imas ir susijusios paslaugos - 18.14;
20.3.13. fotokopijavimo, dokumentq rengimo ir kita specializuota istaigai bldingq

paslaugq veikla - 82.19;
20.3.14. kitas, niekur nepriskirtas Svietimas -85.59;
20.3.15. kultUrinis Svietimas - 85.52;
20.3.16.Svietimui bldingq paslaugq veikla - 85.60;
20.3.17. kurybine, menine ir pramogq organizavimo veikla - 90.0;
20.3.18. profesiniq narystes organizacijq veikla - 90.0;
20.3 .19. kita pramogq ir poilsio organizavimo veikla - 93.29.

III SKYRIUS
SAVININKO TEISES IR PAREIGAS IGYVENDINANdTOS INSTITUCIJOS IR

SAVIVALDYBES MERO KOMPETENCIJA

21. Savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija:
21.1. tvirtina ir keidia muziejaus nuostatus;
21.2. prirma sprendimus del istaigos buveinds pakeitimo, filialq ir strukt[riniq

padaliniq steigimo, perkelimo ar jq veiklos nutraukimo; ,

21.3. priima sprendimus del muziejaus peitvarkymo, reorganizaytmo ir likvidavimo,
skiria ir atleidZia likvidatoriq arba sudaro likvidacing komisij4 ir nutraukia jos igaliojimus;

21.4. sktia asignavimus i5 savivaldybes biudZeto;
21.5. priima sprendimus del muziejaus filialq steigimo, perkelimo ar jq veiklos

nutraukimo;
21.6. nustato didZiausi4 leistin4 pareigybiq skaidiq;
21,7. nustato mokamq paslaugq ikainius;
21.8. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos istatymais bei kitais teises aktais

savininko kompetencij ai priskirtus muziej aus veiklos klausimus ;

22. Savlaldybes meras:
22). priima sprendim4 del istaigos direktoriaus konkurso paskelbimo;
22.2. pasira5o darbo sutarti su istaigos vadovu ir jq nutraukia;
22.3. nustato istaigos vadovui tarnybini atlyginimE;
22.4. tvirttna istaigos vadovo pareigybes apraSym4;
22.5. skatina istaigos vadov4, skiria ir panaikina drausmines nuobaudas;
22.6. priima sprendimE del istaigos vadovo komandiruodiq ir atostogq;
22.7. skiria istaigos darbuotoj4 laikinai atlikti istaigos vadovo pareigas jo tarnybiniq

komandiruodiq, laikino nedarbingumo ir atostogq metu, jeigu darbe tuo metu nera istaigos vadov4
pagal savo pareigybes apra5ymE galindio pavaduoti darbuotojo;
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22.8. potvarkiu sudaro istaigos direktoriaus pareigq konkurso komisij4.
Kvalifikacinius reikalavimus istaigos direktoriui ir Siq pareigq konkurso tvark4 nustato Lietuvos
Respublikos Vyriausybes igaliola valstybes valdymo institucija.

TV SKYRIUS
MUZIEJAUS FONDO RINKINIAI IR.lg SlrRal

23. Muziejaus fondo rinkiniai, atsiZvelgiant i juose esandiq muziejiniq vertybiq
iSliekamqi4 vertg, skirstomi f :

23.1. pagrindini fond4 (GEK);
23.2. pagalbini fbnd4 (PF);
23.3. matnq fond4 (MF).
24.Pagrindiniame fonde gali blti iSskirtas specialios apskaitos ir apsaugos rinkinys.
25. Muzielaus rinkiniai kaupiami Siomis pagrindinemis kryptimis: archeologija,

gamta, istorija, istorine tekstile, etnografija, daile, fotografija, numizmatika, bonistika, faleristika,
filokartija, filatelija, raStija, asmenq fondai, sfragistika, vatzdo ir garso rinkinys.

26. Muziejaus rinkiniq Sifre nurodoma muziejaus pavadinimo santrumpa (AKM),
fondo santrumpa (GEK, PF arba MF) ir rinkinio Sifras:

26.1. archeologija - A;
26.2.bontstika - B;
26.3. faleristlka - Z;
26.4. ftlokartija - At;
26.5. filatellja*PZ;
26.6. fotografija - F;

26.7. fotonegatyvai - Fn:
26.8. dailes kuriniq ir tautodailes rinkinys - D;
26.9. etnografija * E;
26.10. gamta - G;
26.11. istorija - I;
26.12. istorine tekstile - ITI
26.13. numizmatika - N;
26.14. sfiagistika - SF; I i
26.15. rastija - It:
26.15.1. knygos - RK;
26.15.2. plakatai - RP;
26.15.3. kalendoriai - Rka;
26.15.4. periodika - RL;
26.15.5. dokumentai - RD;
26.15.6. rinkimq medZiaga -- RM;
26.16. vaizdo ir garso - VA;
26.17 . asmenq fbndai - AF l, AF2 ir t. t.
26.18. eksponatai i5 brangiqlq metalq - Si.

27. Anzelmo Matudio memorialinio muziejaus rinkiniq Sifre papildomai nurodomas

sutrumpintas A. Matudio memorialinio muziejaus pavadinimas (AMM) ir rinkinio Sifras:

27 .1. knygos ir kiti leidiniai - K;
27.2. fotograftja, fotonegatyvai, skaidres - F;

27.3. daiktai * D;
27.4. rankra5diai, ma5inra5diai, dokumentai ir kiti ra5tai - R;
27.5. atmtnimo tbndas - A;
27.6. fonotekos, filmotekos, videotekos rinkinys - Fon;
27 .7 . kill+ raiytojq vaikq literatlros rinkinys - Kl.;
27 .8. pagalbinis lbndas - PF;
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27 .9. pagalbinio fondo fotogratijos, fotonegatyvai, skaidres - PFF.

28. Antano Jonyno memorialinio muziejaus rinkiniq Sifre papildomai nurodomas

sutrumpintas A. Jonyno memorialinio muziejaus pavadinimas (AJM) ir rinkinio Sifras:

28.1. ra5tija-R;
28.2. fotografija ir negatyvai - F;
28.3. asmens daiktq fondas - AF;
28.4. pagalbinis fondas - PF.

29. Muziejus sukauptus rinkinius saugoja patalpose, esandiose Kalnenq g. 28,
Alytuje, L;t-62324.

30. Muziejaus rinkiniai pagal komplektavimo kryptis saugomi specializuotose

saugyklose.
31. Muziejiniq vertybiq priskyrimo pagrindiniam, pagalbiniam ar mainq fondams, jq

apsaugos, saugojimo, restauravimo ir naudojimo tvark4 nustato kult[ros ministro

Muziejuose esandiq rinkiniq apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija.
32. Muziejus sukauptus rinkinius eksponuoj a:

3 2. 1 . Alytaus kra5totyros muziej aus ekspozicij ose;

32.2. Anzelmo Matudio memorialiniame muziejuje;
32.3 . Antano Jonyno memorialiniame muziej uj e;

32.4. Archeologijos muziejuj e;

32.5. Audiovizualiqf q menq centre.
33. Muziejaus rinkiniq vertybes ankstesniems savininkams negr4Zinamos, iSskyrus

istatymq ir tarptautiniq sutardiq numatytus alvejus.
34. Muziejaus eksponatq inventoriaus knygos registruojamos muziejaus archyve.

Archyvas tvarkomas Lietuvos Respublikos archyvq istatymo ir kitq teises aktq numatyta tvarka.

V SKYRIUS
MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS

35. Muziejaus ilgalaikese ekspozicijose pasakojama apie Pietq Lietuvos prie5istorE,

Dzlkijos (Dainavos) regiono ir Alytaus miesto istorij4, Zymius kraSto Zmones. Trumpalaikese

ekspozicijose pristatomos muziejuje saugomos eksponatq kolekcijos ir reik5mingi regionui

istoriniai momentai.
36. Kiekvienais metais atnaujinamos ir dalinai keidiamos ekspozicijos nauja,

istoriSkai vertinga muziejine medZiaga. Ekspozicijq turinys gali keistis, toliau plediant tematik4.

VI SKYRIUS
MUZIEJAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

37. M;ulziejaus direktorius yra vienasmenis istaigos valdymo organas. Direktorius

pareigas pradeda eiti nuo jo priemimo i pareigas dienos. Apie biudZetines istaigos vadovo priemimq

i par"igu, ar atleidimq i5 pareigq savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos igaliotas
asmuo ne veliau kaip per 5 dienas privalo pranesti Juridiniq asmenU registro tvarkytojui.

38. Muziejaus direktorius i5 darbo atleidZiamas Lietuvos Respublikos darbo kodekso

ir kitq teises aktq nustatyta tvarka ir pagrindais.
39. Muziejaus direktorius:
39.1. organizuoja muziejaus darb4, kad bDtq igyvendinami biudZetines istaigos

tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
39.2. uifiik,rina, kad bUtq laikomasi istatymq, kitq teises aktq ir muziejaus nuostatl+;

39.3. garantuoja istaigos finansiniq, statistiniq ir ra5ytiniq ataskaitq teisingum4;

39.4. vadovauja muziejui ir atsako uZ jo veikl4;
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39.5. tvirtina muziejaus organizacing struktlr4, pareigybiq s4ra54, nevir5ydamas

savininko teises ir pareigas lgyvendinandios institucijos nustatyto didZiausio leistino pareigybiq

skaidiaus;
39.6. tvirtina muziejaus darbo tvarkos taisykles, strukt[riniq padaliniq nuostatus,

darbuotojq pareigybiq apra5ymus, naudojimosi muziejiniais rinkiniais tvarkos apra5us ir kitus

vidaus teises aktus;
39.7. nustato muziejaus darbo laik4, suderinqs ji su savininku;
39.8. istatymq nustatyta tvarka priima i darb4 rc atleidlia i5 darbo darbuotojus,

skatina juos ar skiria drausmines nuobaudas;
39.9. nustato muziejaus darbuotojq darbo uZmokesti ir tvirtina darbo apmokejimo

s4lygas, laikydamasis bendrq Lietuvos Respublikos darbo kodekso reikalavimq, Lietuvos

Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo ir komisijq nariq

atlygio uZ darb4 nuostatq bei kitq susijusiq teises aktq nuostatq;

39.10. tvirtina muziejaus pajamq ir iSlaidq s4matas;

39.11. teises aktq nustatyta tvarka atstovauja muziejui teisme ar kitose valstybes ar

savivaldybiq institucijose, istaigose;
39.12. uZtikrina, kad muziejaus finansiniai isipareigojimai nevirSytq jo finansiniq

galimybiq;

istaigos vidaus

pavedimus;

39.13. uZtikrina racionalq ir taupq leSq bei turto naudojim4, veiksming4 biudZetines

kontroles sistemos suklrim4, jos veikim4 ir tobulinim4;
39.14.vykdo kitas istatymq ir kitq teises aktq jam nustatytas funkcijas ir savininko

39.15. nevirSydamas savo kompetencijos leidZia isakymus,
muziejaus darbuotojams ir kontroliuoja jq vykdymq'

40. Muziejaus direktorius gali tureti ir kitq jam nuostatuose

privalomus visiems

arba kituose teises

aktuose nustatytq funkcijq.
41. Muziejaus organizacing strukt[r4 sudaro administracija ir skyriai.
42. Muziejuje veikia Rinkiniq komplektavimo komisija, kurios sudeti ir darbo

reglament4, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kulturos ministro patvirtinta Muziejuose esandiq

rinkiniq apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija (toliau - instrukiija), tvirtina muziejaus

direktorius.
43. Muziejuje gali veikti kolegiali p4tariamojo balso teisq turinti Muziejaus taryba

(toliau -taryba), svarstanti ir tvirtinanti muziejaus sfrateginius ir metinius veiklos planus bei

ataskaitas, teikianti pasifilymus del muziejaus veiklai reik5mingq projektq ir jq finansavimo

galimybiq, svarstanti muziejaus organizacing struktfirq, darbuotojq poreiki bei skaidiq, teikianti
pasiUlymus del muziejaus darbuotojq kvalifikacijo; tobulinimo, svarstanti kitus klausimus,

nustatytus muziejaus steigimo dokumentuose ir padedanti muziejaus direktoriui uZtikrinti efektyvq

muziejaus valdym4.

VII SKYRIUS
MUZIEJAUS TEISES IR PAREIGOS

44. Muzieius turi teisg :

44.1. teises aktais numatyta tvarka pirkti, priimti, mainq budu isigyti eksponatus,

leidinius ir kitus dokumentus i5 Lietuvos Respublikos ir uZsienio Saliq istaigq, organizacijq, fiziniq
ir juridiniq asmenq;

44.2. savrninko leidimu steigti filialus, turindius atskir4 buveing;

44.3. valdyti, naudotis ir istatymq nustatyta tvarka disponuoti jam skirtu turtu;

44.4. dalyvauti projektineje veikloje papildomam finansavimui gauti, organizuoti

vie5uosius kulturos renginius;
44.5. teikti mokamas paslaugas, kuriq s4ra54 ir kainas tvirtina savininkas;



nuostatuose
patvirtintas

7

44.6. ti:siimti kita veikla, neprie5taraujandia Lietuvos Respublikos istatymams,
kitiems teises aktams, Siems nuostatams;

44.7. ga*i param4 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta

tvarka;
44.8. naudotis leidybines veiklos teisemis, platinti istaigos ar kitq leidejq isleistus

istorinio, etnokult[rinio pob[dZio leidinius (tarp jq ir elektroninius) pagal Alytaus miesto

savivaldybes tarybos sprendimu patvirtintq kainq s4ra54;

44.g. jungtis i muziejq, ne pelno organizacljq ir tarptautines asociacijas;

44,1d. 
""rtuiyti 

muziejaus padaliniq strukt[r4, etatus, pareigybes, nevir5ydamas

savininko nustatyto bendro etatq skaidiaus, suderinEs su savininku, keisti padaliniq darbo laik4.

45. Muziejus, igyvendindamas savo tikslus, privalo:

45.1. naudoti i5 valstybes ir savivaldybes biudZeto gaunamas le5as tik Muziejaus

numatytiems tikslams ir uZdaviniams igyvendinti ir tik pagal asignavimq valdytojq

i5laidq s4matas;
45.2. ldias, gautas uZ istaigos teikiamas mokamas paslaugas, naudoti pagal

patvirtint4 i5laidq s4mat4;
45.3. atsiskaityti uL pateiktas prekes, atliktus darbus bei paslaugas bet kuria sutarta

forma pagal Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq reikalavimus;
45.4. uZtikrinti saugias muziejaus darbuotojq ir lankytojq darbo s4lygas;

45.5. teikti savininkui ir kitoms teises aktuose numatytoms institucijoms savo veiklos

ir finansines ataskaitas;
45.6. teises aktq nustatyta tvarka teikti Juridiniq asmenq registro tvarkytojui

duomenis apie Sio registro objektus.
46. iuziejus gali tureti ir kitokiq teisiq ir pareigq, jeigu jos neprie5tarauja Lietuvos

Respublikos istatymams ir kitiems teises aktams, muziejaus veiklos tikslams ir Siems nuostatams.

VIII SKYRIUS
MUzIEJAUS TURTAS, LESU Sar,rrNtal IR LESU NAUDOJIMO TvARKA

47. Muziejaus savininko jai perduotas ir istaigos igytbs' turtas, kuri sudaro

nekilnojamasis, ilgalaikis materialusis ir nematerialusis bei trumpalaikis materialusis turtas,

pinigin6s le5os, muziejines vertybes, kuriq apskait4, saugojim4, restaurayimo ir naudojimo tvark4

tei Jaugojimo s4lygas reglamentuoja Muziejuose esandiQ rinkiniq apsaugos, apskaitos ir saugojimo

instrukJija ir kiii-ieises uktui, kitas su istaigos veikla susijgs turtas nuosavybes teise priklauso

muziejaus savininkui. Muziejus 5i turt4 valdo, naudoja ir disponuoja juo teises aktq nustatyta

tvarka.
48. Muziejaus le5q Saltiniai gali blti:
48. 1 . savivaldybes biudZeto asignavimai;
48.2. valstybes biudZeto asignavimai;
48.3. leSos, skirtos tikslinems programoms vykdyti;
48.4. leSos, gaunamos uZ mokamas paslaugas;

48,5. fiziniq ir juridiniq asmenq parama ir labdara;

48.6. kitos teisetai igytos le5os'

49. [staigos i5laidas sudaro:

49.1. l05os, skirtos darbuotojq darbo uZmokesdiui ir privalomojo valstybinio

socialinio draudimo imokoms;
49.2. iSlaidos, susijusios su istaigos veikla;
49.3. kitos iSlaidos.
50. Muziejus, sudarydamas ir vykdydamas savo biudZet4, vadovaujasi Lietuvos

Respublikos biudZeto sandaros istatymu ir kitais teises aktais.
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IX SKYRIUS
DARBO SANTYKIAI IR DARBO APMOKEJIMAS

51. Muziejaus darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis, darbo santykius ir darbo

apmokejim4 reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teises aktai.

52. Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais teises aktais nustatyta tvarka

sudaromos darbo ir autorines sutartys atskiriems kulturiniams projektams igyvendinti.
53. Materialiai atsakingi darbuotojai uZ darbdaviui padarytq ialq atsako Darbo

kodekso nustatYta tvarka.

X SKYRIUS
MUZIEJAUS BUHALTERINE APSKAITA, FINANSINE VEIKLOS KONTROLE

54. Muziejaus buhalterine apskaita organizuojama ir metiniq ataskaitq rinkinys,

metine veiklos ataskaita rengiami, teikiami ir skelbiami Lietuvos Respublikos buhalterines

apskaitos lstatymo, Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymo ir jq
igyvendinamriq teises aktq nustatyta tvarka.

55. Muziejaus finansines veiklos kontrolE vykdo savininkas ir kitos igaliotos

valstybes institucijos Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

XI SKYRIUS
FILIALAI

56. [staiga gali tureti filialq. Filialas yra istaigos padalinys, turintis atskir4 buveing ir

administracij4. Fitialas-n.-ru juridinis asmuo ir veikia istaigos, kaip juridinio asmens, vardu pagal

Muziejaus nuostatus ir istaigos direktoriaus suteiktus igaliojimus, kurie nurodyti filialo nuostatuose.

XII SKYRIUS
NUOSTATU KEITIMO TVARKA

57. Pakeistus Muziejaus nuostatus tvirtina savivaldybes taryba.

58. Pakeistus Muziejaus nuostatus pasiraSo savivaldybes,tarybos
pakeisti Muziejaus nuostatai isigalioja nuo jq iregistiavimo Juridiniq asmenq

pakeisti Muziejaus nuostatai kartu su teises aktq nustatytais dokumentais turi bflti

asmenq registrui teises aktq nustatyta tvarka.

59. Pakeistus Muziejaus nuostatus pasirasiusiq fiziniq asmenq

notaro netvirtinamas.

igaliotas asmuo.
registre dienos.

pateikti Juridiniq

para5q tikrumas

XIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

60. Muziejus reorganizuoj amas, likviduoj amas ir pertvarkomas Lietuvos Respublikos

kodekso, Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymo ir kitq teises aktq nustatytaoivilinio
tvarka.

61. Sprendim4 del muziejaus reorganizavimo,

savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija'
likvidavimo ar pertvarkymo priima


