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PATVIRTINTA
Pagegiq savivaldybes tarybos
2020m.liepos 16 d. sprendimuNr. T-126

PAGEGIU SAVIVALDYBES MARTYNO JANKAUS MUZIEJAUS
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.

Sie nuostatai reglamentuoja Pagegiq savivaldybes Martyno Jankaus muziejaus (toliau

Muziejus) uZdavinius

ir funkcijas, struktur4, valdym4,

teises

ir

-

pareigas, finansavim4, darbo

organizavim4.

2.

Muziejus

yra

biudZetine istaiga, kaupianti, sauganti, tirianti, eksponuojanti,
konservuojanti, restauruojanti ir populiarinanti muziejines vertybes, susijusias su MaZosios
Lietuvos istorija ir kult[ros paveldu, pildanti Muziejaus suformuotas kolekcijas ir rinkinius,
rykdanti muziejq veikl4 ir uZtikrinanti muziejininkystes programq igyvendinim4 Pagegiq
savivaldybej e, bei populiarinanti Martyno Jankaus atminim4.

3.

Muziejaus pavadinimas - Pagegiq savivaldybes Marryno Jankaus muziejus, santrumpa
- Marfyno Jankaus muziejus (M.fM).
Teisine forma - biudZetine istaiga.
Muziejaus savininkas - Pagegiq savivaldybe, savininko teises ir pareigas igyvendinanti
institucija - Pagegiq savivaldybes taryba.
Muziejus yra vieSas juridinis asmuo, turintis' antspaud4,
s4skaitas banke bei
Juridiniq
asmenq registre teises aktq nustatyta tvarka (kodas 188211585). Muziejaus
iregistruotas
buveine - M. Jankaus g. 5, Bitenai LT-99265, Lumpenr4 sen. Pagegiq savivaldybe.
Muziejaus veikla grindZiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respuhlikos
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymu, Lietuvos Respublikos muziejq
istatymu ir kitais istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Pagegiq savivaldybes
tarybos sprendimais, Savivaldybes mero potvarkiais, administracijos direktoriaus lsakymais bei
Siais nuostatais ir kitais teises aktais.
Muziejus Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka gali tureti
emblem4, veliav4 ir kit4 atributik4.
Muziejus yra paramos gavejas.
10. Muziejus veikloje turi MaZosios Lietuvos paveikslq sod4 - galenj4 po atviru dangumi,
kuris nera juridinis asmuo ir veikia pagal Muziejaus direktoriaus patvirtintas tvarkas.
11. Muziejus savo veikloje atsiZvelgia i Tarptautines muziejq tarybos (ICOM) dokumentus
ir rekomendacijas.
12. Muziejaus vieli praneSirnai skelbiami intemeto svetaineje wwwjankausmuz.lt

4.
5.
6.
7.

8.

9.

ir

II SKYRIUS
MUZIEJAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

Muziejaus tikslai - saugoti ir skleisti spaustuvininko, au5rininko, TilZes akto
signataro kult[rini palikim4, populiarinti memorialing vietovE, puoseleti kraSto kult[ros

13.

ji

aktualizuoti, rengti ir igyvendinti kulturinius renginius, meninius, edukacinius
projektus bei programas, pletoti Svieteji5k4 (edukacing), pramoginE veikl4, organizuoti
profesionalioj o meno sklaid4.
14. Muziejaus uidaviniai:
l4.L ugdyti visuomen6s istoring ir kulturing savimong, puoseleti MaZosios Lietuvos
etnografinio regiono kulttros tapatum4, bei ji aktualinti;
14.2. susieti Pagegiq kra5to ir MaZosios Lietuvos etnografinio regiono dvasiniq ir
materialiniq vertybiq apsaug4 su istoriniais tyrimais, visuomends informavimo, kult[ros ir
edukacijos poreikiais bei kulturos paslaugq teikimu.
autenti5kuma bei

15.

Muziejausfunkcijos:
15.1. isigyja, kaupia, tiria, sistemina muziejines vertybes, papildo jomis jau esandiu ir

formuoj a nauj us Muziej aus rinkinius;

15.2. uZtikrina sukauptq muziejiniq vertybiq apskait4, tinkamas saugojimo s4lygas ir
apsaug4, jq konservavim4 ir restauravim4 bei muziejiniq vertybiq prieinamum4 visuomenei:
15.3. sudaro s4lygas nluziejuje saugomq muziejiniq vertybiq vie5am naudojimui: rengia
ekspozicijas, parodas, publikuoja rinkiniq tyrimq rezultatus, organizuoja su Muziejaus veikla
susijusius kulturos ir edukacinius renginius (minejimus, susitikimus, pristatymus ir kt. ) Muziejuje,
Lietuvoje ir uZsienyje;
15.4. kaupia informacij4 apie muziejines vertybes, atspindindias Pagegiq kra5to ir
etnografinio MaZosios Lietuvos regiono istorij4, esandiuose kituose Lietuvos at uZsienio
muziejuose, istaigose bei privadiuose rinkiniuose;
15.5. rykdo muziejiniq vertybiq skaitmeninimE

ir jq vie5inim4 per Lietuvos

integrali4

muziejrl informacing sistem4 (LIMIS), bendradarbiauja skaitmeninimo projektuose Lietuvoje ir
uZsienyje;

15.6. igyvendina muziejiniq vertybiq kompiuterizuotos apskaitos programas;
15.7. rengia, leidlia ir platina su Muziejaus veikla susijusius leidinius bei elektronines
laikmenas;

15.8. rengia su Muziejaus veikla susijusi4 informacij4 eleklroninese laikmenose, pristato
muziej aus veikl4 interneto svetaindse;

15.9. rengia, igyvendina arba dalyvauja igyvendinant regioninius, tarptautinius, Europos
SEjungos strukturiniq fondq ir kitq programrl projektus;
i5.10. pagal juridinirl ir fiziniq asmenr+ praSymus, Muziejaus pasira5ytas sutartis teikia
muziejiniq vertybiq skaitmeninius vaizdus;
15.11. pagal savo veiklos pobfldi dalyvauja kulmrinio bendradarbiavimo projektuose su
kultlros, turizmo, Svietimo istaigomis, rengia ir fgyvendina neformalaus vaikq ir suaugusiq
Svietimo programas, sudaro s4lygas atviram darbui su jaunimu, vaikq ir jaunimo uZimtumui,
meniniam ugdymui;
15.12 . pledia ir tobulina MaZosios Lietuvos paveikslq sod4 - galerij4 po atviru dangumi;
15.13 . skaito paskaitas, teikia metoding pagalb4 privatiems, Zinybiniams ir visuomeniniams
muziejams;
15.14 . formuoja Muziejaus bibliotekos fondus;

15.15 . organizvoja savanori5k4 veikl4 Muziejaus veiklos tikslams pasiekti;
15.16 . rupinasi Muziejaus darbuotojq profesionalumo ugdymu;
15.17 . atlieka kitas teises aktuose numatytas funkcijas.

16. Muziejaus

veiklos ruSys pagal ekonomines veiklos ruSiq klasifikatoriq (EVRK)

fiziniams ir juridiniams asmenims:
16.1. muziejq veikla *91.02;
16.2. knygrl, periodiniq leidiniq leidyba ir kita leidybine veikla- 58.1;
16.3. ekskursijq organizatoriq veikla - 79.12;
16.4. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas * 68.20;
16.5. reklama -73.1,;
16.6. fotografavimo veikla - 7 4.20;
16.7. foto kopijavimo, dokumentq rengimo ir kita specializuota istaigai btdingq paslaugq
veikla - 82.19;
16.8. posedZiq ir verslo renginiq organizavimas - 82.30;
16.9. kulturinis Svietimas - 85.52
16.10. k[rybine, menind ir pramogq organizavimo veikla- 90.0;
16.1 1. suvenyry, meno dirbiniq specializuotamaimenine prekyba - 47.78.10;
16.12. menine kuryba

-

90.03;

16.13. meniniq irenginiq eksploatavimo veikla - 90.04.
16.14. kita pramogq ir poilsio organizavimo veikla 93.29;

-

16.15. istoriniq vietq ir pastatq bei pana5iq turistq lankomq vietq eksploatavimas
16.16. kitas mokymas

-

-

91.03;

85.5;

16.17. vie5qjq rySiq ir komunikacijos veikla -70.21;
16.18. kitq i5ankstinio uZsakymo ir susijusiq paslaugq veikla

III

-79.90;

SKYRIUS

FONDAI, MUZTEJTNTV VERTYBIV APSAUGOS UzrrXnrNIMAS

* Pagegiq kra5to bei etnografinio
Lietuvos regiono dvasinio ir materialinio kultlros paveldo kaupimas, kra5totyra.

17.

Muziejaus fondq pagrindine komplektavimo kryptis

MaZosios
Muziejaus rinkiniai kaupiami ir sisteminami Siomis pagrindinemis kryptimis: istorijos, istorines
ra5tijos ir naujausiq laikq ra5tijos, etnografijos ir dailes, fotograf,rjos ir negatyvq istorij4
atspindindiomis muziejinemis vertybemis.
18. Muziejaus rinkiniai, atsiZvelgiant imuziejiniq vertybiq i5liekamqf 4 vertg, skirstomi i:
18.1 . pagrindini fond4, kuri sudaro muziejines vertybes, turindios i5liekamqj4 vertg;
T8.2. pagalbini fond4, kuri sudaro vertybds, neturindios i5liekamosios vertes, taip pat
objektai, naudojami parodoms ir ekspozicijoms apipavidalinti, informacijos, mokyrno,
demonstravimo ir kitiems, pana5iems tikslams bei autenti5ki itin blogos btkles eksponatai, kuriq
vertg galima nustatyti tik specialiais tyrimais, o ne jq priemimo metu.
18.3. mainq fond4, kuri sudaro i5 pagrindinio fondo neprofilines, dubletines ir pagalbinio
fondo vertybes.

19.

Muziejaus rinkiniq Sifre nurodomas sutrumpintas muziejaus pavadinimas (MJM),
muziejaus pagrindinio (GEK) ir pagalbinio (Pg) Sifrai.
20. Pagrindinio fondo.skyriai ir Sifrai:
20.1. etnografijos ir dailes - ED,
20.2. istorines ra5tijos ir naujausiq laikq raitijoS * R,

20.3. fotografijos ir negatyvq - F,
20.4. istoriniq eksponatq - Ist,
20.5. izymiq asmem+ fondas - AF
21. Muziejiniq vertybiq priskyrimo pagrindiniam, pagalbiniam ir mainq fondams, jq
apskaitos, saugojimo, restauravimo ir naudojimo tvark4 bei saugojimo s4lygas nustato Kultflros
ministro patvirtinta Muziejuose esandiq rinkiniq apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija.
22. Muziejq fondo vertybes ankstesniems savininkams negr4Zinarnos, iSskyrus atvejus,
nustatytus istatymq, tarptautiniq sutardiq.

muziejiniq vertybiq apskait4 ir apsaug4 muziejuje turi teisE Muziejaus
savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija, Kultlros ministerija ir kitos istatymq igaliotos

23. Tikrinti

kontroles institucij os.

24.

Muziejus sukauptus rinkinius eksponuoja Martyno Jankaus muziejaus turimose

ekspozicijose.

IV SKYRIUS

25.

ISTAIGOS SAVININKAS IR JO FTiNKCIJOS
Muziejaus savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Pagegiq savivaldybes

taryba;

tvifiina, keidia papildo Muziejaus nuostatus;
tvirtina didZiausiE leistinq Muziejaus pareigybiq skaidiq;
tvirtina Muziejaus metini biudLetq (skiria istaigos metinius asignavimus);
tvirlina Muziejaus teikiamq paslaugq ikainius;
priima sprendim4 del Muziejaus buveines pakeitimo;
priima sprendimE del Muziejaus reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo;
25.7 . tvirtina muziejaus metini veiklos plan4, veiklos atskait4;
25.8. priima sprendim4 del Muziejaus filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
25.9. sprendZia kitus, istatymams neprie5taraujandius ir Muziejaus nuostatuose jos
kompetencijai priskirtus klausimus, priima Muziejaus veikl4 itakojandius sprendimus, kontroliuoja

25.1.
25.2.
25.3.
25.4.
25.5.
25.6.

itl igyvendinim4.
V SKYRIUS
MUZIEJAUS TEISES IR PAREIGOS

26.

Nuostatuose numatytai veiklai r.ykdyti, Muziejus turi teisg:
26.I. naudotis patikejimo teise valstybes bei Savivaldybes tarybos perduotu turtu;
26.2. pirkti ar kitaip isigyti turtq, ji valdyti, naudoti ir disponuoti juo istatymq
Nuostatq nustatyta tvarka;
26.3. sudaryti sutartis bei prisiimti isipareigojimus;
26.4. teikti mokamas ir nemokamas paslaugas, kuriq s4ra54

ir

26.5. gauti param4;
26.6. naudoti le5as Nuostatuose numatytiems tikslams ir funkcijoms igyvendinti;
26.7. ufunegzti tarptautinius ry5ius, keistis specialistais, kviesti ivairius atlikejus;
26.9. tttreti ir kitq teisiq, jei ios neprie5tarauja teisds aktams;

Siq

kainas (ikainius) nustato

Savivaldybes taryba;

26.8. nustatyti savo vidaus strukturq;

ir

26.10. reikalauti, kad bttq atlyginama Muziejui padarytalala;
26.It. vykdyti kulturinE.veikl4 kitose istaigose ir gyventojq poilsiui skirtose vietose;
26.12. uZsiimti kita veikla, netrukdandia vykdyti Muziejaus funkcijq;

26.13. istatymq nustatyta tvarka gali jungtis i asociacijas, kuriq paskirtis
- igyvendinti
vieSuosius interesus, jeigu toks jungimasis neprieStarauja biudZetines
istaigos steigimo
dokumentams ir veiklos tikslams.
Muziejaus pareigo s :
27 .1. vykdyti Siuose Nuostatuose nurodyt4 veikl4;
27.2. naudoti Valstybes ir Savivaldybes biudZeto gaunamas lesas tik Muziejaus
nuostatuose nurodytoms veikloms igyvendinti ir tik pagal asignavimq valdytojo
patvirtintas sqmatas;
27 .

tvarlqti buhalterinE apskaitE, teikti finansing - buhaltering ir statisting informacij4
valstybes institucijoms ir moketi mokesdius istatymq nustatyta tvarka;
27.4. Savivaldybes tarybai ir kitoms istatymais nustatytoms institucijoms tekti savo
27 .3 -

veiklos ataskaitas;
27.5. uhikrinti saugias darbo s4lygas Muziejaus darbuotojams;
27 .6. or ganizuoti darbuotoj q kvalifi kacij o s kelim4;
27.7. istatymq nustatyta tvarka vykdyti viesuosius pirkimus;
27 -8. muzieius gali tureti kitq teisiq bei pareigq, jeigu tai nepriestarauja Lietuvos
Respublikos istatymams, kitiems teises aktams ir siems Nuostatams.

VI SKYRIUS
MUZIEJAUS VALDYMAS, FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBE

28.

Muziejui vadovauja vadovas (toliau - direktorius), kuri Lietuvos Respublikos darbo
kodekso ir kitq teises aktq nustat5rta tvarka i pareigas skiria ir i5 jq atleidLia,taip pat
fgyvendina
kitas personalo valdymo funkcijas pagegiq savivaldybes meras.
29- Muziejaus direktorius yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybds merui. Savivaldybds meras
nustato Muziejaus direktoriaus metines uZduotis, siektinus rezultatus ir jq vertinimo rodiklius
Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.
30. Direktoriui i5r,ykus i komandiruotg, sergant ar nesant darbe del kitq pateisinamq
prieZasdiq, jo pareigas atlieka Direktoriau
igaliotas Muziejaus specialistas arba Savivaldybes mero
potvarkiu paskirtas asmuo.
31. Muziejaus direktorius:

31.1. vadovauja Muziejui, organizuoja ir koordinuoja vis4 Muziejaus veiklE ir atsako ui jq,
uZtikrina Muziejaus tikslq ir uZdaviniq igyvendinim4;
31-2- rcngia ir teikia Savivaldybes tarybai tvirtinti muziejaus veiklos nuostatus, strateging
veiklos progrilm4 ir vadovo ataskaitas, Muziejaus teikiamq mokamq paslaugq
ikainius, organizuoja
Muziejaus dokumentq valdym4 ir saugojim4;
31.3. suderings su Savivaldybes meru tvirtina Muziejaus organizacinE struktDr4, teises aktq
nustatyta tvarka rengia ir tvirtina darbuotojq pareigybiq apraSymus, rengia ir tvirtina vidaus
darbo
tvarkos taisykles, ekspozicijq ir parodq teming struktur4, parengtus publikuoti leidinius. kitus
vidaus norminius aktus;
31.4. teises aktq nustatyta tvarka nustato darbo apmokejimo sistem4, darbuotojq pareigines
algos pastoviqi4 dali. {vertings darbuotojo praejusiq metq veiklqpagal nustatytas metines
uZduotis
nustato (gali nustatyti) pareigines algos kintamosios dalies dydi. Gali nustatyti darbuotojams

priemokas, premijas, materialines pa5alpas ir kitas istatymais numaty'tas i5mokas, nevir5ijant darbo
uZmokesdiui skirtq asignavimq;
31.5. istatymq nustatytatvarka priima i darb4 t atleidLia i5 darbo Muziejaus darbuotojus,
savo kompetencijos ribose leidhia isakymus, privalomus visiems istaigos darbuotojams,
organizuoja, kontroliuoja sprendimq igyvendinimo kontrolg, pasira5o sutartis, kitus dokumentus,
nevir5ydamas kompetencij os suteikia igaliojimus;
31.6. yraistaigos asignavimq valdytojas, tvirtina istaigos pajamq ir i5laidq s4matas, naudoja
Savivaldybes biudZeto le5as s4matoje numatytoms priemondms vykdyti, kitas lesas panaudoja pagal
paskirti;

31.7. uZtikrina saugias darbuotojq darbo s4lygas, savo ir kitq muziejaus darbuotojq
tarnybines veiklos skaidrum4;
31.8. teises aktq nustatyta tvarka sudaro s4lygas muziejaus darbuotojams mokytis, tobulinti
igfldZius ir kelti kvalifikacij4;
31.9. dalyvauja darbo grupdse, posedZiuose, komisijose, pasitarimuose sprendZiant savo
srities klausimus, nagrineja asmenrl pra5ymus, sillymus, skundus, imasi priemoniq racionaliems,
naudingiems pasifllymams igyvendinti;

31.10. r,ykdo kitas funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos istatymuose ir kituose teises
aktuose.

VII SKYRIUS
MUZIEJAUS FINANSAVIMAS, TURTAS IR LESOS

32.

Muziejus finansuojamas i5 Savivaldybes biudZeto pagal asignavimq valdytojq
paWirtintas programq s4matas, laikantis Lietuvos Respublikos teises aktq.
33. Savivaldybes Muziejui perduotas ir Muziejaus isigytas turtas nuosarybes teise
priklauso Savivaldybei, o Muziejus 5i turt4 valdo, naudoja ir juo disponuoja teises aktq nustatyta
tvarka.

34.

Muziejaus turt4 sudaro:
34.1. ilgalaikis turtas;
34.2. materialusis turtas (pastatai, patalpos, kitas turtas);
34.3. muziejines veffybds, kuriq apskait4, saugojim4, restauravimo ir naudojimo tvark4 bei
saugojimo s4lygas reglamentuoja muziejuose esandiq rinkiniq apsaugos, apskaitos ir saugojimo
instrukcijos ir kiti teises aktai;
3 4.4. nematerialusis tufias ;
34.5. trumpalaikis turtas (atsargos, finansiniai i5tekliai

ir kitas su Muziejaus veikla

susi.igs

turtas);

35.

Muziejaus leias sudaro:
35.1. savivaldybes biudZeto 1e5os;
35.2. leSos, skitlos tikslinems programoms, projektams vykdyti;
35.3. leSos, gautos uZ mokamas paslaugas ir turto nuom4;
35.4. fiziniq ir juridiniq asmenq parurn4
35.5. kitos teisetai igyto leSos'
36. Muziejus 5i turt4 valdo patikejimo teise, naudojasi juo neatlygintinai,
saugo, bei juo disponuoja teises aktq nustatyta tvarka.
37. Muziejaus turtas negali blti privatizuotas.

ji

tausoja ir

VIII SKYRIUS
FINANSINES VEIKLOS KONTROLE

38.

Muziejus yra finansuojamas i5 Savivaldybes biudZeto pagal asignavimq valdytojq
patvirtintas s4matas, laikantis LR Finansq ministerijos nustatytq finansavimo taisykliq ir iZdo
proced[ry.
39. Muziejaus finansines veiklos kontrolE r,ykdo savivaldybes Kontroles ir audito tarnyba,
Savivaldybes vidaus audito skyrius ir kitos igaliotos valstybes institucijos teises aktq nustatyta
tvarka.

IX SKYRIUS
NUOSTATU TVIRTINIMAS, KEITIMAS IR PAPILDYMAS

40.
41.

Muziejaus nuostatus tvirtina, juos keidia ar papildo Savivaldybes taryba.

Muziejaus nuostatq keitim4

ir

papildym4 gali inicijuoti Muziejaus direktorius,

ivertinEs norminiq dokumentq pokydius.

42.

Pakeistus ar papildytus nuostatus pasira5o savininko, Savivaldybes tarybos vardu
veikiantis asmuo - Savivaldybes meras arba kitas Savivaldybes tarybos igaliotas asmuo.
43. Nuostatq pakeitimai ir papildymai isigalioja nuo jq iregistravimo istatymq nustatyta
tvarka Juridiniq asmem+ registre dienos.

X SKYRIUS
MUZIEJAUS REORGANIZAVIMAS, PERTVAKYMAS IR LIKVIDAVIMAS
Muzieiaus veikla pasibaigia likvidavimo arba reorganizavimo b[du Lietuvos
Respublikos istatymq nustatyta tvarka. Sprendim4 del likvidavimo ar pertvarkymo, reorganizavimo
priima Savivaldybes taryba. Muziejaus direktorius prane5a Lietuvos Respublikos Kultlros
ministerijai apie bUsim4 sprendim4 reorganizuoti, likviduoti ar pertvarkyti Muziejq ne veliau kaip

44.

prie5 30 dienq.

Muziejaus dokumentai rengiami, iforminami ir saugomi Dokumentq rengimo
taisykliq, Dokumentq tvarkymo ir apskaitos taisykliq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

45.

patvirtinti biudZetines istaigos Pagegiq savivaldybes Martyno Jankaus muziejaus
savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos - Pagegiq savivaldybes tarybos 2020 m.
Sie nuostatai

liepos 16 d. posedyje.

Nuostatai pasira5yti Pagegiq savivaldybes tarybos igalioto asmens:
Pagegiq savivaldybes Martyno Jankaus

direktore Liudvika BurzdZiuviene

muziejaus

p

