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KAUNO RAJONO SAVIVALDYBES TARYBA

. 
11 POSEDIS

SPRENDIMAS
DEL KAUNO RAJONO MUZIEJAUS TARYBOS PATVIRTINIMO

2021m. spalio 21 d. Nr. TS-382
Kaunas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 16 straipsnio

4 dalimi, Nacionalines muziejq koncepcijos pagal tvaraus vystymosi principus, patvirtintos

Lietuvos Respublikos kulttiros ministro 2018 m. spalio 25 d. isakymu Nr. [V-755

,,Ddl nacionalines muziejq koncepcijos pagal tvaraus vystymosi principus patvirtinimo",

27 punktu, Kauno rajono muziejaus nuostatq, patvirtintq Kauno rajono savivaldybes tarybos

2020 m. lapkridio 26 d. sprendimu Nr. TS-408 ,,Ddl Kauno rajono muziejaus nuostatq

patvirtinimo", I9.9 papunkdiu, atsiZvelgdama i Kauno rajono savivaldybes administracijos

direktoriaus 2021 m. kovo l0 d. isakym4 Nr. fS-510 ,,Del atstovo delegavimo", Kauno rajono

muziejaus 2021 m. kovo 2 d. ra5t4 Nr. D3-6 ,,Del delegavimo i Kauno rajono muziejus

taryb4", Daivos Citvarienes 2021m. spalio 10 d. sutiki'm4, Valentino Jazersko 2021 m. kovo

4 d. sutikim4, Dainos Kamarauskienes 2021 m. kovo 4 d. sutikim4, Rimanto Zirgulio

202I m.kovo 4 d. sutikim4, Kauno rajono savivaldybes taryba n u s p r e n d L, i a :

Patvirtinti Sios sudeties Kauno rajono muziejaus taryb4:

Daiva Citvarien6, menotyrininkd, parodq kuratore;

Valentinas Jazerskas, Lietuvos tautodailininkq s4jungos Kauno bendrijos

pirmininkas;

Zigmas Kale sinskas, Kauno raj ono muziej aus direktorius ;

Daina Kamarauskien|, Nacionalinio M. K. eiurlionio dailes muziejaus direktore;

Violeta Kutkiene, Kauno rajono savivaldybes administracijos Kulffiros, Svietimo ir

sporto skyriaus vyriausioj i specialiste;

Andrius Marcinkevidius, Kauno raj ono muziej aus muziej ininkas;

Zita Nekro5yte, Kauno rajono muziejaus muziejininke;

Rita PudZeveliene, Kauno rajono muziejaus direktoriaus pavaduotoja kulffiriniq

veiklq koordinavimui ir organizavimui;
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Arunas Sniedkus, Kauno rajono muziejaus rinkiniq saugotojas;

Simonas Sta5aitis, Kauno raj ono muziej aus muziej ininkas ;

Rimantas Zir gulis, Kedainiq kra5to muziej aus direktorius.

Sis sprendimas gali bUti skundLiamas savo pasirinkimu Lietuvos Respublikos

administraciniq gindq komisijos Kauno apygardos skyriui (T.aisves al.36,LT-44240 Kaunas)

Lietuvos Respublikos ikiteisminio 'administraciniq gindq nagrinejimo tvarkos istatymo

nustatyta tvarka arba Regionq apygardos administracinio teismo Kauno rflmams

(A. Mickevidiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administraciniq bylq

teisenos lstatymo nustatyta tvarka per vien4 menesi nuo jo paskelbimo arba iteikimo

suinteresuotam asmeniui dienos.

Savivaldyb€s meras Valerijus Maklnas


