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PATVIRTINTA
Kauno rajono savivaldybes tarybos
2020 m.lapkridio 26 d. sprendimu Nr. TS-408

KAUNO RAJONO MUZIEJAUS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kauno rajono muziejaus nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja Kauno rajono

muziejaus (toliau - Muziejus) teising form4, Muziejaus veikl4, jo tikslus, uZdavinius, teises,

pareigas, veiklos organizavim4, finansing veikl4, reorganizavimo, pertvarkymo bei likvidavimo

tvark4.

Z.Muzielus yra kulturos istaiga, pagal saugomus rinkinius priskiriama istorijos, ,

etnografijos, archeologljos, meno, technikos, kra5totyros, literat[ros, memodalinio, gamtos

profilio muzi'ejams.

3.Muziejus yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaud4 su savo pavadinimu)

atributik4.

4. Muziejaus oficialusis pavadinimas Kauno rajono muziejus. Muziejus

iregistruotas Juridiniq asmenq registre, kodas 18821 1 628.

5. Sutrumpintas muziejaus pavadinimas: KRM.

6. Muziejaus teisine forma - biudZetine istaiga.

7 . Muziej aus priklausomyb e - s avival dy be s riruziej us.

8. Muziejaus savininkas - Kauno rajono savivaldybe.

9. Savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Kauno rajono savivaldybes

taryba.

10. Muziejaus buvsine - LT-54I2J Kauno r., Raudondvario sen., Raudondvario k.,

Pilies takas I .

I 1. Muziejus turi struktlrinius padalinius (toliau - padaliniai):

11.1. Antano ir Jono Ju5kq etnines kultlros muziejus, buveines adresas LT-54228

Kauno r., Vilkijos m., Kauno maLoji g.2;

II.2. Tradiciniq amatq centras, buveines adresas LT-54104 Kauno t.,

Raudondvario sen., Bililnq k., Raguvos g. 66.

1 1.3. Babtq kra5totyros muziejus, buveines adresas LT-54331 Kauno r., Babtq mstl.,

NeveZio g. 3;

11.4. Tado Ivanausko Obelynes sodyba-memorialinis muziejus, buveines adresas

LT-53348 Kauno r., Akademijos mstl., Obelynes g. 8.
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LT-53348 Kauno r., Akademijos mstl., Obelynes g. 8.

12. Muziqus savo veikl4 grindLia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respubtikds civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymu, Lietuvos

Respublikos muziejq istatymu, ICOM Muziejq etikos kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos

teises aktais, reglamentuojandiais muziejaus veikl4 ir Siais Nuostatais.

II SKYRIUS
MUZIEJAUS TIKSLAI" FUNKCIJOS IR VEIKLOS RUSYS

13. Muziejaus veiklos pagrindiniai tikslai:

13.1. kaupti, saugoti, konservuoti, tyrineti ir eksponuoti Kauno kra5to istorij4, kultUrq,

garnta, ir dailg atspindindius muziejiniq vertybiq rinkinius;

73.2. pataukliai ir Siuolaiki5kai, moderniai pateikti visuomenei kultlros dvasines ir

materialines vertybes, atskleisti jq s4sajas ir santyki su Lietuvos ir pasaulio kultfira;

13.3. ugdyti atvir4 poZilri i bendraZmogi5kas vertybes, kad muziejus taptq atvra

Kauno kraSto, Lietuvos ir pasaulio paZinimo erdve.

14. Muziejus, igyvendindamas savo tikslus, atlieka Sias funkcijas:

1a.1. isigyja, prrrma, tiria ir sistemina muziejing istoring, kulturing vertg turindius

eksponatus, formuoj a muziej aus rinkinius;

14.2. teises aktq nustatyta tvarka uZtikrina muziejiniq vertybiq apskait4, tinkamas

saugojimo s4lygas ir apsaug4;

14.3. konservuoja ir organizuoja kulturos ver,tybiq restauravim4, laikantis teises aktrl

nustatytos tvarkos, klasifikuoja muziejinirl vertybiq rinkinius, vertina, skaitmenina ir vaizdus

talpina ofi cialiose virtualiose platformose;

14.4. sudaro s4lygas Muziejuje saugomrl muziejiniq vertybiq viesam naudojimui:

rengia nuolatines, laikinas ir kilnojamas ekspozicijas, parodas i5 savo muziejaus ir kitq muziejq,

fondq, privadiq kolekcininkq, publikuoja tyrimq rezultatus, rengia ir spausdina muziejiniq

vertybiq katalogus, sukauptas verlybes populiarinandius leidinius;

14.5. dalyvauja bendrose regionq, valstybinese ir tarptautinese muziejinese

programose, proj ektuose;

14.6. bendradarbiauja su Svietimo istaigomis, rengia ir teikia vertinimui muziejines

mokiniq edukacines pro gramas, or ganizuoja vaikq vasaros stovyklas ;

I4.7. organizuoja su muziejaus veikla susijusius kulturos renginius (parodas,

koncertus, festivalius, minejimus, susitikimus, pristatymus, seminarus ir kt.);

14.8. bendradarbiauja su regiono, Lietuvos, kitq valstybiq muziejais, archyvais,

bibliotekomis bei kitomis istaigomis, imonemis, organizacijomis, fiziniais asmenimis;
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1 4. 9. teikia metoding pagalbq privatiems, vi suomeniniams muziej ams ;

14.10. organtzuojamokslinius tyrimus, ekspedicijas Kauno rajone, renka ir sistemina

informacift apie etning Kauno rajono kult[r4;

14.I1. propaguoja mokslinio tiriamojo darbo rezultatus;

14.12. atlieka kitas teises aktuose nustatytas funkciias.

15. Muziejaus veiklos r[Sys:

15.1. muziejq veikla, kodas 91.02;

15.2. bibliotekq ir archyvq veikla, kodas 91.01;

15.3. istoriniq vietq ir pastatq bei pana5iq turistq lankomq vietq eksploatavimas,

kodas 91.03;

15.4. kita pramogrl ir poilsio organizavrmo veikla, kodas 93.29;

15.5. kUrybine, menind ir pramogq organizavimo veikla, kodas 90.0;

15.6. kulturinis Svietimas, kodas 85.52;

15.7,. posedZiq ir verslo renginiq organizavimas, kodas 82.30;

15.8. ekskursijq organizatoriq veikla, kodas 79.72;

I5.9. vaizdajuosdiq ir kompaktiniq diskq nuoma, kodas 71.22;

15.10. intelektines nuosar,ybes ir pana5iq produktq, i5skyrus autoriq teisiq saugomus

objektus, i5perkamoji nuoma, kodas 77.40;

15.1 1. kitq iSankstinio uZsakymo ir susijusiq paslaugq veikla, kodas 79.90;

15.12. garso ira5ymas ir muzikos ira5q leidyba, kodas 59.20;

15.13. kino filmq rodymas, kodas 59.14; ,

15.14. knygq leidyba, kodas 58.11;

15.15. kita leidyba, kodas 58.19;

15.16. knygq maZmenine prekyba specializuotose parduotuvdse, kodas 47 .61;

I5.I7. muzikos rc varzdo ira5q maZmenine prekyba specializuotose parduotuvdse,

kodas 47.63;

15.18. kita naujq prekiq maZmenine prekyba specializuotose parduotuv€se,

kodas 47.781.

I5.I9. suvenyrU, meno dirbiniq ir religiniq reikmenq specializuota maZmenine

prekyba, kodas 47 .7 8.10;

15.20. botanikos ir zoologijos sodq bei gamtos rezervatt4veikla, kodas 91.04;

15.21. vaikq poilsio stovyklq veikla, kodas 55.20.20.
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III SKYRIUS
MUZIEJAUS TEISES IR PAREIGOS

t

16. Muziejus turi teisg:

16.1. teises aktq nustatytatvarka sudaryti sutartis;

16.2. gauti le5q, kito turto i5 ner,yriausybiniq organizacij'4, fondq, asmenq, tiksliniq

asignavimq;

16.3. tureti s4skaitas bankuose, antspaud4;

16.4. tureti filialus;

16.5. teikti atlygintinas paslaugas, kuriq s4ra54 ir kainas tvirtina Muziejaus savininko

teises ir pareigas igyvendinanti institucij a;

16.6. teises aktq nustatytatvarka valdyti, saugoti, naudoti savivaldybes jam perduot4

turt4 ir juo disponuoti;

16.7 . gauti pararnq;

16.8. priimti ir saugoti depozitus (ilgalaikiam saugojimui priimti eksponatai);

16.9. uLmegzti kflrybinius ry5ius su Salies ir uZsienio partneriais;

16.10. savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos sprendimu jungtis i

asociacijas ;

16.11. pirkti ir kitaip isigyti veiklai reikaling4 turt4, juo disponuoti, sudaryti kitus

sandorius.

77. Muziqus privalo:

17.1. naudoti i5 Lietuvos valstybes arba savivaldybes biudZeto gaunamas leSas tik

Muziej aus nuostatuo se numatytoms funkcij oms vykdyti ;

17.2. rengti istaigos veiklos programas, atitinkandias nuostatuose numatytus tikslus;

I1.3. teises aktq nustatyta tvarka numatytoms institucijoms teikti savo veiklos

planus, veiklos ir finansines.ataskaitas bei uZtikrinti Siq ataskaitq teisingum4.

18. Muziejus gali tureti ir kitq teisiq ir pareigq nustatytq Lietuvos Respublikos

istatymuose, kituose teises aktuose.

MUZTEJAUSSAVTNTNKotTIt'#fI""JXiErcASIGyvENDrNANdIos
INSTITUCIJOS KOMPETENCIJA

19. Muziejaus savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija:

1 9. 1. tvirtina Muziejaus nuostatus;

19.2. prrima sprendim4 del Muziejaus buveines pakeitimo;

19.3. priima sprendim4 del Muziejaus reorganizavimo,likvidavimo ar pertvarkymo;
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priima sprendim4 del Muziejaus filialo ar padalinio steigimo ir jo veiklos

skiria ir atleidLia likvidatoriq arba sudaro likvidacing komisij4 ir nutraukia jos

nustato didZiausi4 leistin4 Muziej aus darbuotojq pareigybiq skaidiq;

tvirtina Muziejaus mokamq paslaugq ikainius;

tvirtina Muziej aus metines veiklos ataskaitas;

tvirtina Muzieiaus tarybos sudeti;

sprendZia kitus teises aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

V SKYRIUS
MUZIEJAUS RINKINIU KOMPL1KTAVIMO KRYPTYSO

STRUKTURA IR SIFRAI

20 . Muziejaus rinkiniai komplektuoj ami Siomis kryptimis :

20.1. Muziejaus blstineje - Raudondvario pilyje: kompozitoriaus Juozo Naujalio

gyvenimas, kuryba ir veikla; Raudondvario raida, Raudondvario dvaro istorija, istoriniai dvaro ir

apylinkiq objektai; i5kilios asmenybds, gimusios ar dirbusios Kauno kraSte; Kauno kra5to

materialusis ir dvasinis kulturos paveldas; Kauno rajono kra5totyrininkq rankra5diai; meno

kuriniai, atspindintys Kauno kraSto gamtq, paveldo objektus, architektflr4; garsiq dailininkq,

gyvenusiq ar gyvenandiq Lietuvoje ir uZsienyje, meno kuriniai;

20.2.Muziejaus padalinyje - Antano ir Jono Ju5kq etnines kultflros muziejuje: broliq

Antano ir Jono Ju5kq gyvenimas ir darbai; Vilkijos ir jos apylinkiq istorija; namo - muziejaus

istorija; Vilkijos miesto ir kra5to i5kiliausiq Zmoniq gyvenimas ir k[rybinis palikimas;

etnografija - miesto, kaimo buitis; liaudies menas; senq ir naujq lituanistikos, etnografijos,

istorijos, kra5totyros ir pan. leidiniai; daile;

20.3.Muziejaus padalinyje - Tradiciniq amatq centre: XIX a. pab. - XX a. Zemes [kio

ir namq Dkio technikos paveldas; etnografinis paveldas;

20.4. Muziejaus padalinyje - Babtq kra5totyros muziejuje: Babtq ir jos apylinkiq

kra5totyra; liaudies menas, tautodailes dirbiniai; 1863 m. sukilimo artefaktar;

20.5. Muziejaus padalinyje - Tado Ivanausko Obelynes sodyboje-memorialiniame

muziejuje: profesoriaus Tado Ivanausko gyvenimas tr darbai; paveldo sodo vaismedLiai, parko

dendrologine kolekcija; meno dirbiniai ir dailes kuriniai; fotografija; leidiniai.

21. Muziejaus fondo rinkiniai suskirstyti i pagrindini (Sifras GEK) ir pagalbini (Sifras

PF) fondus.



22. Pagrrndini muziejaus fond4 sudaro muziejines vertybes (archeologiniu, istoriniu,

meniniu, etniniu, religiniu, mokslo, memorialiniu arba kitokiu kulturos poZiflriu vertingi

daiktai, mtziejq kaupimo, saugojimo, tyrimo ir eksponavimo objektai).

23. Pagalbini muziejaus fond4 sudaro muziejines vertybes, neturindios iSliekamosios

vertds, taip pat objektai, naudojami parodq, ekspozicijq apipavidalinimui, informacijos,

mokymo, demonstravimo ir kitais pana5iais tikslais.

24.Muziejaus pagrindinio fondo rinkiniq struktlra ir Sifrai:

24.\.Istoi ja-I;

24.2. Archeologija - A;

243.Daile -D:'

24.4.RaYtlja - R;

24.5.Fotografija - F;

24.6.Knygos - KN;

24.7.. Atvirukai, plakatai, afiSos - NA;

24.8. Kita - K.

24.9.Etnograf4a-E;

24.10. Numizmatika - N;

24.11. Tekstile - ET;

24.12. Tautodaile - TD;

24.13. Gamtos objektai - GO.

25. Muziqines vertybes priskiriamos atitink4mam fondui, apskaitomos, saugojamos,

konservuojamos vadovaujantis Muziejuose esandiq rinkiniq apsaugos, apskaitos ir saugojimo

instrukcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos kultlros ministro ir kitais teises aktais.

VI SKYRIUS
MUZIEJAUS VALDYMAS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

26. Muziejui vadovauja direktorius, kuri Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta

tvarka ipareigas skiria ir i5 jq atleidlia Savivaldybds meras.

27 . Muziejaus direktorius:

27.1. organrzuoja vis4 Muziejaus veikl4 ir atsako uLiq;

27.2.teikia Savivaldybes tarybai siDlymus del Muziejaus veiklos organrzavrmo ir kitus

klausimus;

27.3. vadovauja Muziejaus strateginio plano, metiniq veiklos planq, veiklos ataskaitq

rengimui;
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2l.4.tvirtina darbuotojq pareigybiq s4ra54, nevirSydamas nustatyto didZiausio leistino

pareigybiq skaidiaus, nustato darbuotojams atlyginimo dydZius, nevirSydamas darbo

uZmokesdfui skirtq asignavimq;

27.5. priimai darbqir atleidlia i5 darbo Muziejaus darbuotojus ir igyvendina kitas

funkcijas, susijusias su darbuotojq darbo santykiais teises aktq nustatytatvarka;

21.6. atidaro ir uZdaro s4skaitas bankuose;

21 .7.be atskiro igaliojimo veikia Muziejaus vardu ir i5duoda igaliojimus vykdyti toms

funkcijoms, kurios yra jo kompetencijoje;

2l .8. tvirtina ekspozicijq ir parodq teming struktflr4, parengtus publikuoti leidinius;

27 .9 . leidLia i sakymus, reguliuoj andius Muziej aus darb4;

27.I0. Muziejaus vardu sudaro sandorius;

27.II. uZtikrina racionalq ir taupq leSq bei turto naudojim4, veiksming4 Muziejaus

vidaus kontroles sistemos sukurim4, jos veikim4 ir tobulinim4;

27.I.2. teises aktq nustatyta tvarka sudaro laikin4sias komisijas, darbo grupes ir kt.;

27.I3. teises aktq nustatyta tvarka atstovauja Muziejui teisme, kitose institucijose,

istaigose, imonese.

28. Muziejaus direktorius atsako uZ Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq

laikym4si Muziejuje, uZ demokratini Muziejaus valdym4, bendruomenes nariq informavim4,

tinkam4 funkcijq atlikim4, nustatytq Muziejaus tikslq ir funkcijq igyvendinim4, Muziejaus

veiklos rezultatus.

29, Muziejuje veikia kolegiali patariamojo b4lso teisg turinti Muziejaus taryba (toliau

- Taryba), kurios sudeti muziejaus vadovo teikimu tvirtina savininko teises ir pareigas

igyvendinanti instituclja. Tarybq sudaro 11 nariq: Muziejaus direktorius ir 5 Muziejaus

darbuotojai, 1 steigejo atstovas, 4 i5ores ekspertai (menotyrininkai, kitq muziejq atstovai,

istorikai, menininkai ir kt.). { Tarybos posedZius gali buti kviediami ivairus specialistai, kitq

muziejq, imoniq, organizacijq atstovai. Tarybos pirmininkas renkamas i5 Tarybos nariq pirmojo

susirinkimo metu penkeriq metq kadencijai.

30. Taryba:

30.1. svarsto Muziejaus strateginius ir metinius veiklos planus bei veiklos ataskaitas;

30.2. teikia pasillymus del muziejaus veiklai reik5mingq projektq ir jq finansavimo

galimybiq;

30.3. svarsto muziejaus organizacing struktur4, darbuotojq poreikibei skaidiq;

30.4. svarsto su muziejaus veikla bei darbo tvarka susijusiq dokumentq projektus;

30.5. teikia pasillymus del muziejaus darbuotojq kvalifikacijos tobulinimo ir

kompetencijq ugdymo.
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31. Muziejaus direktoriaus isakymu penkeriems metams sudaroma Rinkiniq

komplektavimo komisija. J4 sudaro: direktorius, fondq saugotojas, keturi Muziejaus

darbuotoj ar'. I Skilus poreikiui kviediami ekspertai.

VII SKYRIUS
DARBO SANTYKIAI IR DARBO APMOKEJIMAS

32. Muziejaus darbuotojq darbo santykius ir darbo apmokejim4 reglamentuoja

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Sie nuostatai, Muziejaus darbo tvarkos taisykles ir kiti

teises aktai.

VIII SKYRIUS
MUZIEJAUS TURTAS, LESOS IR FINANSINES VEIKLOS KONTROLE

33. lr4u2iejaus turt4 sudaro jo veiklai naudojami pastatai, Muziejaus apskaitoje

esandios muziejines vertybes, intelektualinio darbo rezultatai, ilgalaikis materialusis turtas,

finansiniai i5tekliai, turtas, gautas kaip parama, kitas su istaigos veikla susijgs, teisetai igytas

turtas.

34. Muziejus valdo patikejimo teise perduot4 Kauno rajono savivaldybes turt4,

naudoja ir disponuoja juo Lietuvos Respublikos teises aktq ir Kauno rajono savivaldybes

tarybos nustatyta tvarka.

35. Muziejaus le5as sudaro: ,

35.1. savivaldybes biudZeto le5os pagal patvirtintas s4matas;

35.2. leSos, skirtos tikslinems programoms rykdyti;

35.3. leSos, gautos uZ mokamas paslaugas;

35.4. fiziniq ir juridiniq asmenq parama;

35.5. tikslines fondq programoms ir projektams igyvendinti skirtos ldSos, organizacijt4,

kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais bldais perduotos le5os;

35.6. kitos teisetai igytos leSos.

36. Muziejaus finansini ir veiklos audit4 atlieka Kauno rajono savivaldybes kontroles

ir audito tarnyba, kitos valstybines institucijos teises aktq nustatyta tvarka.

IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

37. Muziejaus vie5i prane5imai skelbiami Muziejaus interneto svetaineje

(www.krmuziejus.lt).
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38. Muziejaus veiklos prieliln4atlieka Kauno rajono savivaldybes administracija.

39. Muziejaus nuostatai keidiami savininko teises ir pareigas igyvendinandios

institucij o$ sprendimu.

40. Muziejus reorganizvojamas, likviduojamas ar pertvarkomas Lietuvos

Respublikos istatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka. Apie sprendim4 del Muziejaus

pabaigos ar pertvarkymo ne veliau kaip per 10 darbo dienq nuo jo priemimo informuojama

Lietuvos Respublikos kulturos ministerij a.

Kauno raiono muziejaus direktorius Kalesinskas


