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KAUNO RAJONO MUZIEJAUS NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.Kauno rajono muziejausnuostatai(toliau - Nuostatai)reglamentuojaKauno rajono
muziejaus(toliau - Muziejus) teising form4, Muziejaus veikl4, jo tikslus, uZdavinius,teises,
pareigas,veiklos organizavim4,finansingveikl4, rcorganrzavimo,pertvarkymo bei likvidavimo
n'ark4.
2.Muziejus yra kult[ros istaiga, pagal saugomusrinkinius priskiriama istorijos,
etnografijos,arqheologrjos,meno, technikos, kra5totyros,literatlros, memorialinio, gamtos
profilio muziejams.
3. Muziejus yra vie5asisjuridinis asmuo, turintis antspaud4su savo pavadinimu,
atributik4.
4. Muziejaus oficialusis pavadinimas
iregistruotas
Juridiniqasmenrlregistre,kodas188211628.
5. Sutrumpintasmuziejauspavadinimas:KRM.
6. Muziejausteisineforma - biudZetineistaiga.
7. Muziej auspriklausomybe - savi valdybes rhuziejus.
8. Muziejaussavininkas- Kauno rajono savivaldybe.
9. Savininkoteisesir pareigasigyvendinantiinstitucija - Kauno rajono savivaldybes
taryba.
10. Muziejaus buveine - LT-5412J Kauno r., Raudondvariosen.,Raudondvariok.,
Piliestakas1.
11. Muziejus turi struktlrinius padalinius(toliau - padaliniai):
11.1. Antano ir Jono Ju5kq etnineskulturos muziejus, buveines adresasLT-54228
Kauno r., Vilkijos m., Kauno maloji 9.2;
1,1.2. Tradiciniq amatq centras, buveines adresas LT-54104

Kauno r.)

Raudondvariosen.,Bilifinq k., Raguvosg. 66.
11.3.Babtq kra5totyrosmuziejus,buveinesadresasLT-54331 Kauno r., Babtq mstl.,
NeveZiog. 3;
11.4. Tado Ivanausko Obelynqs sodyba-memorialinismuziejus, buveines adresas
LT-53348Kaunor., Akademijosmstl., Obelynesg. 8.

{.:

g. 8.
mstl.,Obelynes
LT-53348Kaunor., Akademijos
12. Muziejus savo veikl4 grindLiaLietuvos RespublikosKonstitucija, Lietuvos
biudZetiniqistaigqistatymu,Lietuvos
Respublikosciviliniu kodeksu,LietuvosRespublikos
muziejqistatymu,ICOM Muziejq etikoskodeksu,kitais LietuvosRespublikos
Respublikos
veikl4ir SiaisNuostatais.
muziejaus
teisesaktais,reglamentuojandiais
II SKYRIUS
MUZIEJAUS TIKSLAI, FUNKCIJOS IR VEIKLOS RUSYS
13. Muziejausveiklos pagrindiniaitikslai:
13.1.kaupti, saugoti,konservuoti,tyrineti ir eksponuotiKauno kra5toistorij4,kult[r4,
-::::s ir dailg atspindindiusmuziejiniq vertybiq rinkinius;
13.2, patraukliaiir SiuolaikiSkai,moderniai pateikti visuomeneikultrlros dvasinesir
- :.ralines vertybes,atskleistijq s4sajasir santyki su Lietuvos ir pasauliokultDra;
vertybes, kad muziejus taptq atvta
13.3. ugdyti atvtq poLlirl i bendraZmogi5kas
!-,*:o kra5to,Lietuvos ir pasauliopaZinimoerdve.
14. Muziejus, igyvendindamassavotikslus, atlieka Siasfunkcijas:
1a.1. isigyja, priima, tiria ir sisteminamuziejing istoring, kultUring vertg turindius
:. ::..natus, formuoja muziejausrinkinius;
14.2. teises aktq nustatyta tvarka uZtikrina muziejiniq verlybiq apskait4,tinkamas
i - --:riimo s4lygasir apsaug4;
14.3.konservuojair organizuojakultflros vgrtybiq restauravim4,laikantis teisesaktq
- -):trn'tostvarkos, klasifikuoja muziejiniq vertybiq rinkinius, vertina, skaitmeninair vaizdus
:- :":a oficialiosevirtualioseplatformose;
14.4. sudaro s4lygas Muziejuje saugomq muziejiniq vertybiq viesam naudojimui:
-: -la nuolatines,laikinasir kilnojamasekspozicijas,parodasiSsavomuziejausir kitq muziejq,
- -:'.r. privadiq kolekcininkq, publikuoja tyrimq rezultatus,rengia ir spausdinamuziejiniq
;:'. riu katalogus,sukauptasvertybespopuliarinandiusleidinius;
f4.5. dalyvauja bendrose regionq, valstybinese ir tarptautinese muziejinese
proj ektuose;
: : _lramose,
14.6. bendradarbiaujasu Svietimoistaigomis,rengia ir teikia vertinimui muziejines
: . riniq edukacinesprogramas,organizuojavaikqvasarosstor,lzklas;
f4.7. organizuoja su muziejaus veikla susijusius kultlros renginius (parodas,
:,,,:-rertus,festivalius,minejimus, susitikimus,pristatymus,seminarusir kt.);
14.8. bendradar'biaujasu regiono, Lietuvos, kitq valstybiq muziejais, archyvais,
:":.iotekomis bei kitomis istaigomis,fmondmis,organizacijomis,fiziniais asmenimis;

I 4.9. teikia metoding pagalbqprivatiems, vi suomeniniamsmuziejams;
14.10. organinroja mokslinius tyrimus, ekspedicijasKauno rajone, renka ir sistemina
afunnaiijq apie etning Kauno rajono kultDr4;
14.11.propaguojamokslinio tiriamojo darborezultatus;
14.12.atliekakitas teisesaktuosenustatytasfunkcijas.
15. Muziejausveiklos rflSys:
15.1. muziejqveikla,kodas91.02;
15.2. bibliotekq ir archyvqveikla, kodas91.01;
15.3. istoriniq vietq ir pastatq bei pana5iqturistq lankomq vietr4 eksploatavimas,
locrs 91.03;
15.4. kita pramogr+ir poilsio organizavimoveikla, kodas 93.29;
15.5. kurybine, menineir pramogq organizavimoveikla, kodas90.0;
15.6. kulturinis Svietimas,kodas 85.52:
15.7. posedZit4irverslo renginiq organizavimas,kodas 82.30;
15.8. ekskursijq organizatorirtr
veikla, kodas79.I2;
15.9. varzdajuosdiqir kompaktiniq diskq nuoma,kodas77.22;
15.10. intelektinesnuosavybesir pana5iqproduktq,i5skyrusautoriq teisiq saugomus
@"us-

i5perkamojinuoma,kodas77.40;
15.11. kitq i5ankstiniouZsakymoir susijusiqpaslaugqveikla, kodas79.90
15.12. garsoira5ymasir muzikos ira5qleidyba,kodas 59.20;
15.13.kino filmq rodymas,kodas59.14; ,
15.14.knygqleidyba,kodas58.11;
15.15.kita leidyba,kodas58.19;
15.16. knygq maZmenineprekybaspecializuotose
parduotuv€se,kodas47.6I;
15.77. muzikos ir vazdo ira5q maZmenineprekyba specializuotoseparduotuvese,

hi-ls 17.63:
15.18. kita naujq prekiq maZmenine prekyba specializuotose parduotuvdse,
ttrc-?s11.78;
15.19. suvenynl, meno dirbiniq ir religiniq reikmenq specializuota maLmenine
prc$ba- kodas47.78.10;
15.20. botanikosir zoologijossodqbei gamtosrezervafi4veikla,kodas 91.04
15.21. vaikq poilsio stovyklq veikla, kodas 55.20.20.
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TII SKYRIUS
MUZIEJAUS TEISESIR PAREIGOS
.6. \{uziejusturi teisg:
- 5.1. teisesaktqnustatytatvarka
sudarytisutartis;
fondq,asmenq,tiksliniq
organizacijt4,
.5.1. gauti le5q,kito turto i5 nevyriausybiniq
JSJE*;'

.:llj:

,5.3. tureti s4skaitasbankuose,antspaud4;
.6.-1.tureti filialus;
- 6.5. teikti atlygintinaspaslaugas,kuriq s4ra54ir kainastvirtina Muziejaussavininko
lsffi"; .: _:areigas
igyvendinantiinstitucija;
.6.6. teisesaktq nustatytatvarka valdyti, saugoti,naudoti savivaldybesjam perduot4
fJJru : - -:rrdisponuoti;
16.7. gauti parumE;
16.8.priimti ir saugotidepozitus(ilgalaikiam saugojimuipriimti eksponatai);
16.9.uLmegztikurybinius ry5ius su Saliesir uZsieniopartneriais;
16.10. savininko teises ir pareigasigyvendinandiosinstitucijos sprendimujungtis i
.Uf.:L:-:i3S:

16.11. pirkti ir kitaip lsigyti veiklai reikaling4turt4,juo disponuoti,sudarytikitus
$iEu

1-S.

17. Muziejus privalo:
17.1. naudoti i5 Lietuvos valstybesarba savivaldybesbiudZetogaunamasle5astik
$[*: ;- :us nuostatuosenumatytoms funkcij oms vykdyti ;
17.2. rengti fstaigosveiklos programas,atitinkandiasnuostatuosenumatytustikslus;
17.3. teises aktq nustatyta tvarka numatytoms institucijoms teikti savo veiklos
-i. r eiklos ir finansinesataskaitasbei uZtikrinti Siqataskaitqteisingum4.
trrLli.rr.
18. Muziejus gali tureti ir kitq teisiq ir pareigq nustatytq Lietuvos Respublikos
.Lsilr-:ruose,kituoseteisesaktuose.

IV SKYRIUS
}TUZIEJAUS SAVININKO TEISES IR PAREIGAS IGYVENDINAI{dIOS
INSTITUCIJOS KOMPETENCIJA
19. Muziejaussavininkoteisesir pareigasigyvendinantiinstitucija:
19. 1. tvirtina Muziejausnuostatus;
79.2. prima sprendim4del Muziejausbuveinespakeitimo;
19.3. priima sprendim4del Muziejausreorganizavtmo,likvidavimoar pertvarkymo;
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19.4. priima sprendim4del Muziejausfilialo ar padaliniosteigimoir jo veiklos
nutraukimo;
'19.5.

skiria ir atleidlia likvidatoriqarbasudarolikvidacingkomisij4ir nutraukiajos

igaliojimus;
19.6. nustatodidZiausi4leistin4Muziejausdarbuotojqpareigybiqskaidiq;
19.7.tvirtina Muziejausmokamqpaslaugqikainius;
19.8.tvirtinaMuziejausmetindsveiklosataskaitas;
19.9.tvirtinaMuziejaustarybossudeti;
jos kompetencijai
priskirtusklausimus.
19.10.sprendZia
kitusteisesaktuose

V SKYRIUS
MUZIEJAUS RINKINIV KOMPL1KTAVIMO
STRUKTURA IR SIF'RAI

KRYPTYS.

20. Muziqaus rinkiniai komplektuojami Siomiskryptimis :
20.1. Muziejaus b[stineje - Raudondvariopilyje: kompozitoriaus Juozo Naujalio
g,r'enimas, kflryba ir veikla; Raudondvarioraida, Raudondvariodvaroistorija, istoriniai dvaroir
objektai; i5kilios asmenybes,gimusios ar dirbusios Kauno kra5te; Kauno kra5to

4llinkiq

raerialusis ir dvasinis kulttiros paveldas; Kauno rajono kra5totyrininkq rankra5diai; meno
lfriniai. atspindintys Kauno kraSto garrf4, p.aveldo"objektus,architektur4; garsiq dailininkq,
gnenusiq ar gyvenandiqLietuvoje ir uZsienyje,meno kDriniai;
20.2. Muziejaus padalinyje - Antano ir Jonp Ju5kq etnineskult[ros muziejuje: broliq
Anmo ir Jono Ju5kq gyvenimas ir darbai; Vilkijos ir jos apylinkiq istorija; namo - muziejaus
Vilkijos miesto ir kra5to i5kiliausiq Zmoniq gyvenimas ir k[rybinis palikimas;

iln-ia:

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

rhgrafija
trnjos.

kra5totyrosir pan. leidiniai; daiie;
2}.3.Muziejaus padalinyje- Tradiciniq amatqcentre:XIX a. pab.- XX a. Zemes[kio

axtru

[kio technikospaveldas;etnografinispaveldas;
20.4. Muziejaus padalinyje - Babtq kra5totyrosmuziejuje: Babtq ir jos apylinkiq

bfrcnrq

liaudiesmenas,tautodailesdirbiniai; 1863m. sukilimo artefaktai;
20.5. Muziejaus padalinyje - Tado Ivanausko Obelynes sodyboje-memorialiniame

-rejuje:

profesoriausTado Ivanauskogyvenimasir darbai;paveldo sodo vaismedLia| parko

rrr"hologine kolekcija; meno dirbiniai ir dailes kuriniai; fotografija; leidiniai.
2l.Muziejaus fondo rinkiniai suskirstytiipagrindini (SifrasGEK) ir pagalbini (Sifras
lF) fondus.
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22. Pagrindinimuziejausfond4sudaromuziejinesvertybes(archeologiniu,istoriniu,
meniniu, etniniu, religiniu, mokslo, memorialiniu arba kitokiu kulturos poZiDriuvertingi
daiktai,niuziejqkaupimo,saugojimo,tyrimo ir eksponavimo
objektai).
23. Pagalbinimuziejausfond4sudaromuziejinesvertybes,neturindiosiSliekamosios
vertds, taip pat objektai, naudojami parodq, ekspozicijq apipavidalinimui,informacijos,
mokvmo,demonstravimo
ir kitais pana5iaistikslais.
24.Muziqaus pagrindiniofondorinkiniq struktlra ir Sifrai:
24.I.Istoija-I;
- A;
24.2.Archeologija
24.3.Daile-D;
24.4.Ra5tija- R;
- F;
24.5.Fotografija
24.6.Ihygos- KN;
241. Atviruku, plakatai,afiSos- NA;
24.8.Kita - K.
- E;
24.9.Etnografrya
24.10.Numizmatika-N;

>

- ET;
24.11.
Tekstile
- TD;
24.72.Tautodaile
24.13.Gamtosobjektai- GO.
25. Muziejinesvertybespriskiriamos atitinkamamfondui, apskaitomos,
saugojamos,
&onwruojamosvadovaujantisMuziejuoseesandiqrinkiniq apsaugos,
apskaitosir saugojimo
Lnrukcija patvirtintaLietuvosRespublikoskulturosministroir kitais teisesaktais.
VI SKYRIUS
MUZIEJAUS VALDYMAS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
26. Muziejui vadovaujadirektorius,kuri LietuvosRespublikosteisesaktq nustatyta
firta

i pareigasskiriair i5jq atl'eidLia
Savivaldybds
meras,
27. Muziejausdirektorius:
27.1. organizuojavis4Muziejausveikl4 ir atsakouL jq;
27.2.teikiaSavivaldybes
tarybaisiulymusdelMuziejausveiklosorganizavimoir kitus

himu5;
27.3. vadovaujaMuziejaus strateginio plano, metiniq veiklos planq, veiklos ataskaitq
EErmur:
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27.4. tvirtinadarbuotojqpareigybiqs4ra54,
nevir5ydamas
nustatytodidZiausioleistino
pareigybiq skaidiaus, nustato darbuotojamsatlyginimo dydZius, nevirSydamasdarbo
ufrnokesdiuiskirtq asignavimq;
27.5. prlima i darbEir atleidLiai5 darboMuziejausdarbuotojusir igyvendinakitas
funkcijas,susijusiassu darbuotojqdarbosantykiaisteisesaktqnustatytatvarka;
27.6. atidaroir uZdaros4skaitas
bankuose;
27.7.beatskiroigaliojimoveikiaMuziejausvarduir i5duodajgaliojimusr,ykdytitoms
funkcijoms,kurios yrajo kompetencijoje;
27.8.tvirtina ekspozicijqir parodqtemingstruktur4,parengtuspublikuotileidinius;
27.9. leidiia isakymus,reguliuojandiusMuziejausdarbq;
21.10.Muziejausvardusudarosandorius;
27.11.uLtiL<rrna
racionalqir taupqle5q bei turto naudojim4,veiksming4Muziejaus
jos veikim4ir tobulinim4;
ridauskontrolessistemossukUrim4,
27,L2.ieises
aktqnustatyta
tvarkasudarolaikin4sias
komisijas,darbogrupesir kt.;
21.13.teisesaktq nustatytatvarkaatstovaujaMuziejui teisme,kitoseinstitucijose,
Ftalqose, lmonese.

28. MuziqausdirektoriusatsakouZ LietuvosRespublikosistatymqir kitq teisesaktq
Ia\m4si Muziejuje,uZ demokratiniMuziejausvaldym4,bendruomenes
nariq informavimq,
tinkam4funkcijrl atlikim4, nustatytqMuziejaustikslq ir funkcijq igyvendinim4,Muziejaus
vriklos rezultatus.
29.Muziejujeveikiakolegialipatariamojo
balsoteisgturinti Muziejaustaryba(toliau
- Tar-vba),kurios sudeti muziejausvadovo teikimu tvirtina savininko teises ir pareigas
iqr-rendinantiinstitucija. Taryb4 sudaro 11 nariq: Muziejaus direktorius ir 5 Muziejaus
darbuotojai,1 steigejoatstovas,4 i5oresekspertai(menotyrininkai,kitq muziejq atstovai,
iscorikai.menininkaiir kt.). { TarybosposedZiusgali bnti kviediamifvairusspecialistai,kitq
muziejg imoniq, organizacijq
atstovai.Tarybospirmininkasrenkamas
i5 Tarybosnariqpirmojo
sskinkimo metupenkeriqmetqkadencijai.
30.Taryba:
30.1. svarstoMuziejausstrateginius
ir metiniusveiklosplanusbei veiklosataskaitas;
30.2.teikrapasiDlymusdel muziejausveiklai reik5mingqprojektqir jq finansavimo
tdirnlbiq:
30.3.svarstomuziejausorganizacing
struktDr4,darbuotojqporeiki bei skaidiq;
30.4.svarstosu muziejausveiklabei darbotvarkasusijusiqdokumentqprojektus;
30.5. teikia pasifllymusdel muziejausdarbuotojqkvalifikacijos tobulinimo ir
h'Jitrencijq ugdymo
Al
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31. Muziejaus direktoriaus isakymu penkeriems metams sudaroma Rinkiniq
komplektavimo komisija. J4 sudaro: direktorius, fondrl saugotojas,keturi Muziejaus
darbuotojrii. I5kilusporeikiuikviediamiekspertai.

VII SKYRIUS
DARBO SANTYKIAI IR DARBO APMOKEJIMAS

32. Muziejaus darbuotojq darbo santykius ir darbo apmokejim4reglamentuoja
LietuvosRespublikosdarbokodeksas,Sienuostatai,Muziejausdarbotvarkostaisyklesir kiti
teisesaktai.

VIII SI{YRIUS
MUZIEJAUS TURTAS. LESOS IR FINANSINES VEIKLOS KONTROLE
33. )vluziejausturt4 sudarojo veiklai naudojami pastata, Muziejaus apskaitoje
esmiios muziejinesvertybes,intelektualiniodarbo rczultatai,ilgalaikis materialusisturtas,
finansiniaii5tekliai,turtas,gautaskaip parama,kitas su istaigosveikla susijgs,teisetaiigytas
34. Muziejus valdo patikejimo teise perduot4Kauno rajono savivaldybesturt4,
nmdoja ir disponuojajuo Lietuvos Respublikosteisesaktq ir Kauno rajono savivaldybes
tm5ibosnustatytatvarka.
35. Muziejausle5assudaro:

;

35.1.savivaldybes
biudZetole5ospagalpatvirtintass4maras;
35.2.1e5os,
skirtostikslinemsprogramoms
vykdyti;
'
35.3.leSos,gautosuZmokamas
paslaugas;
35.4.fiziniq ir juridiniq asmenqparamai
35.5.tikslinesfondqprogramoms
irprojektamsigyvendintiskirtosieSos,organizacrltl,
kiqjuridiniq ir fiziniq asmenqdovanotosar kitaip kisetaisb[dais perduotosle5os;
35.6.kitosteisetai
igytoSleSos.
36. Muziejausfinansiniir veiklosaudit4atliekaKaunorajonosavivaldybes
kontroles
irandito tarnyba,kitos valstybinesinstitucijosteisesaktqnustatytatvarka.

IX SI(YRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
37. Muziejaus vie5i prane5imai skelbiami
(wvw.krmuziejus.lt).
/
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38. MuziejausveiklosprieLiurqatliekaKaunorajonosavivaldybes
administracija.
39. Muziejausnuostataikeidiami savininko teises ir pareigasigyvendinandios
institucijos sprendimu.
40. Muziejus reorgarizuojamas, likviduojamas ar

pertvarkomas Lietuvos

Respublikosistatymq ir kitq teises aktq nustatytatvarka. Apie sprendim4del Muziejaus
pabaigosar pertvarkymone veliau kaip per 10 darbodienqnuo jo priemimoinformuojama
LietuvosRespublikoskulturosministerija.

Kauno rajono muziejaus direktorius

s Kalesinskas

,

