Suvestinė redakcija nuo 2017-04-08
Sprendimas paskelbtas: TAR 2015-02-23, i. k. 2015-02580

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PASVALIO KRAŠTO MUZIEJAUS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015 m. vasario 19 d. Nr. T1-10
Pasvalys
Pakeistas teisės akto pavadinimas:
Nr. T1-60, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-04-07, i. k. 2017-05785

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18
straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu,
6 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Pasvalio
krašto muziejaus statuto, patvirtinto Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. spalio 26 d.
sprendimu Nr. T1-273 „Dėl Pasvalio krašto muziejaus statuto tvirtinimo“ (su visais pakeitimais), 3 ir
4 punktais, Pasvalio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Pasvalio krašto muziejaus nuostatus (pridedama).
Punkto pakeitimai:
Nr. T1-60, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-04-07, i. k. 2017-05785

2. Pripažinti netekusiu galios Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. spalio 26 d.
sprendimą Nr. T1-273 „Dėl Pasvalio krašto muziejaus statuto tvirtinimo“ (su visais pakeitimais).
3. Įpareigoti Pasvalio krašto muziejaus direktorę Vitutę Povilionienę patvirtintą Pasvalio
krašto muziejaus statutą įregistruoti Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.
4. Sprendimas įsigalioja nuo 2015 m. gegužės 1 d.

Savivaldybės meras

Gintautas Gegužinskas

PATVIRTINTA
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos
2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T1-10
PASVALIO KRAŠTO MUZIEJAUS NUOSTATAI
Pakeistas priedo pavadinimas:
Nr. T1-60, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-04-07, i. k. 2017-05785

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Pasvalio krašto muziejaus nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Pasvalio krašto
muziejaus (toliau – Muziejus) teisinę formą, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią
instituciją, priskiriamas funkcijas ir veiklos tikslus, direktoriaus kompetenciją, jo skyrimo ir atleidimo
tvarką, darbo organizavimą, valdymą ir finansavimą, finansinės veiklos kontrolę, Muziejaus
reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
Punkto pakeitimai:
Nr. T1-60, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-04-07, i. k. 2017-05785

2. Muziejus yra visuomenei tarnaujanti ir jos raidą atspindinti vieša, nuolatinė, įstatymo
nustatyta tvarka įregistruota kultūros įstaiga, kurios svarbiausia veikla yra kaupti, saugoti, tirti,
eksponuoti bei populiarinti materialines ir dvasines kultūros vertybes, teikti visuomenei turizmo
informacijos, neformaliojo švietimo, sociokultūrinės edukacijos ir kitas su Muziejaus veikla
susijusias paslaugas.
3. Muziejaus pavadinimas – Pasvalio krašto muziejus. Muziejaus pavadinimo santrumpa –
PKM. Muziejus įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas – 188200560.
4. Muziejaus teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
5. Muziejaus savininkas yra Pasvalio rajono savivaldybė, kodas 111101496, adresas –
Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143, Pasvalys, Lietuvos Respublika.
6. Muziejaus savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Pasvalio rajono
savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba), kuri:
6.1. tvirtina Muziejaus nuostatus;
Punkto pakeitimai:
Nr. T1-60, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-04-07, i. k. 2017-05785

6.2. priima sprendimą dėl Muziejaus buveinės pakeitimo;
6.3. priima sprendimą dėl Muziejaus reorganizavimo ar likvidavimo;
6.4. priima sprendimą dėl Muziejaus filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
6.5. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir
Muziejaus nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
Punkto pakeitimai:
Nr. T1-60, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-04-07, i. k. 2017-05785

7. Muziejaus buveinė – P. Avižonio g. 6, LT 39149 Pasvalys.
8. Muziejaus veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Lietuvos Respublikos turizmo įstatymu,
Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo
priimtais aktais, tarptautinėmis konvencijomis, tarptautinėmis sutartimis bei Tarptautinio muziejų
komiteto (ICOM) rekomendacijomis ir šiais Nuostatais.
Punkto pakeitimai:
Nr. T1-60, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-04-07, i. k. 2017-05785

9. Muziejus yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Muziejaus pavadinimu,
atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose, simboliką.

II. MUZIEJAUS VEIKLOS RŪŠYS, TIKSLAI, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS
10. pagrindinė Muziejaus veiklos rūšis – muziejų veikla – kodas 91.02.
11. Kitos Muziejaus veiklos rūšys:
11.1. meninė kūryba, kodas 90.03;
11.2. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;
11.3 scenos pastatymų veikla, kodas 90.01;
11.4. meno įrenginių eksploatavimo vieta, kodas 90.04;
11.5. scenos pastatymams būdinga įrenginių vieta, kodas 90.02;
11.6 istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimas, kodas 91.03;
11.7. fotografavimo vieta, kodas 74.20;
11.8. kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla, kodas 74.90;
11.9. kitų, niekur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla, kodas 94.99;
11.10. kitas mokymas, kodas 85.5;
11.11. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
11.12. kitas, niekur nepriskiriamas, švietimas, kodas 85.59;
11.13. švietimui būdingų paslaugų vieta, kodas 85.60;
11.14. socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla, kodas 72.20;
11.15. knygų leidyba, kodas 58.11;
11.16. žurnalų ir periodinių leidinių leidyba, kodas 58.14;
11.17. kita leidyba, kodas 58.19;
11.18. kultūros ir poilsio prekių prekyba specializuotose parduotuvėse, kodas 47.6;
11.19. knygų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse, kodas 47.61;
11.20. kitų prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse, kodas 47.71;
11.21. suvenyrų ir religinių reikmenų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse,
kodas 47.78.10;
11.22. kelionių agentūrų ir ekskursijų organizatorių veikla, išankstinio užsakymų paslaugų ir
susijusi veikla, kodas 79.1;
11.23. kita informacinių paslaugų veikla, kodas 63.9;
11.24. kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla (pagalbos turistams veikla),
kodas 79.90;
11.25. kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos
įrašų leidybos veikla, kodas 59;
11.26. televizijos programų rengimas ir transliavimas, kodas 60.2;
11.27. įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas
77.33.
12. Muziejaus veiklos tikslai:
12.1. derinti etninių, materialinių ir dvasinių vertybių kaupimą, saugojimą su komunikavimu,
informacijos visuomenei teikimu ir jos švietimu;
12.2. puoselėti krašto kultūros autentiškumą bei jį aktualizuoti; susieti kultūros paveldo
apsaugą su gyventojų kultūros poreikiais ir kultūros paslaugų teikimu;
12.3. stiprinti rajono ekonominę ir aplinkos gerovę, skleidžiant turizmo informaciją ir vykdant
vietos marketingą.
13. Muziejaus uždaviniai:
13.1. tirti krašto praeitį;
13.2. atlikti edukacinius uždavinius;
13.3. kurti patrauklų rajono įvaizdį;
13.4. skatinti rajono kultūros paveldo ir turizmo išteklių atvirumą;
13.5. saugoti ir puoselėti nacionalinės kultūros tapatumą;
13.6. ugdyti istorinę savimonę.
14. Muziejus, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

14.1. įsigyja, kaupia, tiria muziejines vertybes, papildo jomis jau esančius ir formuoja naujus
Muziejaus rinkinius. Kultūros ministro nustatyta tvarka priima eksponatus, rastus Pasvalio krašte
archeologinių kasinėjimų metu;
14.2. užtikrina sukauptų muziejinių vertybių apskaitą ir apsaugą, jų konservavimą ir
restauravimą bei muziejinių vertybių prieinamumą visuomenei;
14.3. supažindina visuomenę su muziejinėmis vertybėmis: rengia nuolatines ir laikinas
ekspozicijas, parodas, edukacines programas bei organizuoja kitus kultūros ir švietimo renginius,
publikuoja tyrinėjimų rezultatus, leidžia Muziejų populiarinančius ir informacinius leidinius arba su
Muziejaus veikla susijusią elektroninę informaciją elektroninėse laikmenose;
14.4. kaupia informaciją apie muziejines vertybes ir Pasvalio krašto istoriją;
14.5. vykdo muziejinių vertybių skaitmeninimą ir jų viešinimą per integralią muziejų
informacinę sistemą LIMIS, bendradarbiauja skaitmeninimo projektuose Lietuvoje ir užsienyje;
14.6. pagal juridinių ir fizinių asmenų prašymus, Muziejaus pasirašytas sutartis teikia
muziejinių vertybių skaitmeninius vaizdus;
14.7. plėtoja lankytojų aptarnavimo paslaugas Muziejuje, teikia mokamas paslaugas,
vadovaudamasis Savivaldybės tarybos nustatytais įkainiais, parduoda įvairius leidinius, suvenyrus,
meno kūrinius ir kitus dirbinius;
Punkto pakeitimai:
Nr. T1-60, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-04-07, i. k. 2017-05785

14.8. organizuoja ir veda pažintines ekskursijas; plėtoja kultūrinio turizmo veiklą;
14.9. rengia ir vykdo valstybės investicijų, tarptautinių fondų ir muziejinės veiklos projektus;
14.10. rengia, leidžia ir platina su Muziejaus veikla ir Pasvalio kultūros paveldu susijusius
leidinius;
14.11. skleidžia turizmo informaciją ir vykdo vietos marketingą:
14.11.1. reprezentuoja rajoną, renka, kaupia ir nemokamai teikia informaciją apie turizmo
paslaugas ir lankomus objektus bei vietoves Lietuvoje ir užsienyje;
14.11.2. rengia, leidžia ir platina informacinius ir kartografinius leidinius apie turizmo
paslaugas ir turizmo išteklius;
14.11.3. teikia turizmo informaciją internete ir turizmo išteklių bei turizmo paslaugų
duomenis Lietuvos turizmo informacijos sistemai ir gali nemokamai naudotis šios sistemos
duomenimis;
14.11.4. kaupia statistinę informaciją apie Turizmo informacijos centro lankytojus ir
kiekvieną mėnesį pateikia nustatytos formos suvestines Valstybiniam turizmo departamentui prie
Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Departamentas);
14.11.5. užsako (rezervuoja) apgyvendinimo paslaugas, transporto bilietus, bilietus į teatrus,
koncertus ir kitus kultūros bei sporto renginius;
14.11.6. teikia kelionės organizavimo paslaugas, atlieka kelionių agentūros paslaugas
Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo nustatyta tvarka;
14.11.7. vykdo kitą su turizmo informacijos paslaugų teikimu susijusią veiklą, numatytą
Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme.
14.12. bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio muziejais, švietimo, kultūros ir kitomis
įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;
14.13. teikia metodinę pagalbą Muziejaus skyriams ir rajono visuomeniniams mokyklų ir
bendruomenių muziejams;
14.14. dalyvauja Lietuvos muziejų asociacijos, Lietuvos savivaldybių muziejų bendrijos,
Lietuvos turizmo informacijos centrų asociacijos veikloje.
14.15. formuoja Mokslinės bibliotekos (MB) fondą;
14.16. rūpinasi Muziejaus darbuotojų profesionalumo ugdymu;
14.17. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

III. MUZIEJAUS RŪŠIS, RINKINIŲ STRUKTŪRA, RINKINIŲ ŠIFRAI IR
KOMPLEKTAVIMO KRYPTYS
15. Muziejaus rūšis – kraštotyros muziejus.
16. Muziejaus rinkiniai, atsižvelgiant į juose esančių muziejinių vertybių išliekamąją vertę,
skirstomi į:
16.1. pagrindinį fondą, kurio šifras – GEK;
16.2. pagalbinį fondą, kurio šifras – PM;
16.3. Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių memorialinio muziejaus pagrindinį fondą, kurio
šifras – MMM;
16.4. Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių memorialinio muziejaus pagalbinį fondą, kurio
šifras – MMMp;
16.5. Joniškėlio krašto muziejaus pagrindinį fondą, kurio šifras – PKM-J;
16.6. Joniškėlio krašto muziejaus pagalbinį fondą, kurio šifras – PKM-Jp.
17. Pagrindiniame fonde yra išskirtas specialios apskaitos ir apsaugos fondas.
18. Muziejaus rinkiniai kaupiami ir sisteminami šiomis pagrindinėmis kryptimis:
archeologija, dailė, etnografija, fotografija, geologija, istorija, numizmatika, raštija, suvenyrai,
technika, tekstilė.
19. Muziejaus pagrindinio fondo rinkiniai ir jų šifrai:
19.1. archeologija – A;
19.2. dailė – D;
19.3. etnografija – E;
19.4. fotografija ir foto negatyvai – F;
19.5. geologija – G;
19.6. istorija – I;
19.7. numizmatika – N;
19.8. raštija – R;
19.9. tekstilė – T;
19.10 suvenyrai – S;
19.11. technika – Tch;
19.12. eksponatai priimti ilgalaikiam saugojimui – Dp.
20. Iš pagrindinio fondo neprofilinių, dubletinių ir pagalbinio fondo vertybių teisės aktų
nustatyta tvarka muziejuje gali būti sudarytas mainų fondas.
21. Iš daiktų, nepriskirtų nei pagrindiniam, nei pagalbiniam fondui gali būti sudarytas
mokslinis archyvas, kurio šifras – MA.
22. Iš žymių žmonių dovanotų asmeninių daiktų gali būti sudarytas asmeninis archyvas, kurio
šifras – AA.
23. Muziejuje kaupiama Mokslinė biblioteka (MB), kurioje – istorinė, etnografinė,
kraštotyrinė, literatūros ir kalbos mokslo, geografinė, turistinė ir kita literatūra.
IV. MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS
24. Muziejus sukauptus rinkinius eksponuoja šiose ekspozicijose:
24.1. Geologija;
24.2. Archeologija;
24.3. Etnografija;
24.4. Istorija;
24.5. Kultūros istorija;
24.6. Dailė;
24.7. Rajono bendradarbiavimo su užsienio valstybių savivaldybėmis atspindžiai;
24.8. Dubenuotųjų akmenų ir girnų kolekcija Lėvens g., Pasvalio mieste;

24.9. Muziejaus skyriuje – Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių memorialiniame muziejuje –
rašytojų Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių gyvenimo ir kūrybos atspindžiai, Krinčino krašto
istorijos akcentai bei memorialiniai kambariai.
Punkto pakeitimai:
Nr. T1-60, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-04-07, i. k. 2017-05785

24.10. Muziejaus skyriuje – Joniškėlio krašto muziejuje – Joniškėlio miestelio ir apylinkių
istorijos atspindžiai.
V. MUZIEJAUS DARBO ORGANIZAVIMAS, VALDYMAS IR STRUKTŪRA
25. Muziejaus darbas planuojamas ir už jį kiekvienais metais atsiskaitoma Lietuvos
Respublikos kultūros ministerijai ir Savivaldybės tarybai, vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.
26. Muziejui vadovauja direktorius, kurį konkurso būdu į pareigas skiria ir atleidžia,
įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su šios įstaigos direktoriumi, darbo santykiais, Savivaldybės
meras Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
27. Muziejaus direktorius:
27.1. organizuoja Muziejaus ir jo padalinių darbą, atsako už jo ūkinę-finansinę veiklą,
materialinių vertybių apsaugą, nustato Muziejaus darbo laiką, yra Muziejaus tarybos pirmininkas;
27.2. atstovauja Muziejui teisme ir kitose institucijose;
27.3. tvirtina perspektyvines veiklos programas, ekspozicijų ir parodų teminę struktūrą,
parengtus publikuoti leidinius;
27.4. tvirtina vidaus darbo tvarkos taisykles, skyrių nuostatus;
27.5. vadovaudamasis Savivaldybės tarybos patvirtintu didžiausiu leistinu Muziejaus
pareigybių (etatų) skaičiumi ir neviršydamas nustatyto metinio darbo užmokesčio fondo, nustato
Muziejaus vidaus struktūrą, pareigybių sąrašą, darbuotojų tarnybinius atlyginimus;
27.6. priima į darbą ir atleidžia Muziejaus darbuotojus Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka, pasirašo su jais darbo sutartis, tvirtina darbuotojų pareigines, darbuotojų darbų
saugos ir sveikatos instrukcijas, skatina ir skiria drausmines nuobaudas, atlieka kitas personalo
valdymo funkcijas;
27.7. disponuoja Savivaldybės tarybos patvirtintomis lėšomis, turi parašo teisę banko
dokumentuose;
27.8. sudaro darbo grupes, komisijas Muziejaus veiklos funkcijoms vykdyti bei kontrolei
užtikrinti;
27.9. pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus privalomus visiems Muziejaus darbuotojams;
27.10. Muziejaus vardu sudaro sutartis Muziejaus funkcijoms atlikti;
27.11. sudaro darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu
susijusiais aspektais;
27.12. atsako, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą
teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingos;
27.13. atlieka kitas pareiginėje instrukcijoje bei teisės aktuose numatytas funkcijas;
28. Už Muziejaus eksponatų rinkinių tvarkymą ir apsaugą yra atsakingas Muziejaus
direktoriaus pavaduotojas – vyriausiasis fondų saugotojas, kuris skiriamas į pareigas ir atleidžiamas
iš jų Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo nustatyta tvarka.
Punkto pakeitimai:
Nr. T1-60, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-04-07, i. k. 2017-05785

29. Kai direktorius atostogauja, serga, yra komandiruotėje ar nėra darbe dėl kitų pateisinamų
priežasčių, jį pavaduoja vyriausiasis fondų saugotojas.
30. Buhalterinę apskaitą Muziejuje organizuoja ir atskaitomybę tvarko vyriausiasis buhalteris.
31. Muziejaus struktūra: Muziejus, kurio adresas – P. Avižonio g. 6, LT 39149, Pasvalys,
padaliniai-skyriai: Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių memorialinis muziejus, kurio adresas –

Žalgirio g. 42, Krinčino mstl., LT-39464 Pasvalio r.; Joniškėlio krašto muziejus, Joniškėlio k., LT
39301 Pasvalio r.
Punkto pakeitimai:
Nr. T1-60, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-04-07, i. k. 2017-05785

32. Muziejuje veikia Turizmo informacijos centras ir televizijos studija „Langs“, kurianti TV
laidas kultūros, turizmo ir kitomis aktualiomis temomis.
Punkto pakeitimai:
Nr. T1-60, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-04-07, i. k. 2017-05785

33. Muziejaus veiklos koordinavimui ir perspektyviam planavimui Muziejaus direktoriaus
įsakymu sudaroma Muziejaus taryba, turinti patariamojo balso teisę. Muziejaus tarybos sudėtis:
muziejininkai ir Muziejaus specialistai (7), Savivaldybės tarybos atstovas (1) ir visuomenės atstovas
(1). Muziejaus tarybos sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina Muziejaus direktorius. Į Tarybos posėdžius,
kaip konsultantai bei ekspertai, gali būti kviečiami įvairūs specialistai iš kitų institucijų, įmonių ar
organizacijų.
34. Direktoriaus įsakymu sudaroma Rinkinių komplektavimo komisija, veikianti pagal
Kultūros ministro patvirtintą Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo
instrukciją.
VI. MUZIEJAUS TEISĖS IR PAREIGOS
35. Muziejus, įgyvendindamas nustatytus tikslus ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas
funkcijas, turi teisę:
35.1. prašyti Savivaldybės tarybos sudaryti reikiamas darbo sąlygas Muziejaus funkcijoms ir
uždaviniams vykdyti;
35.2. turėti einamąsias nacionalinės ir užsienio valiutos sąskaitas Lietuvos Respublikos
bankuose;
35.3. Savivaldybės tarybai leidus, steigti filialus, kitus padalinius, turinčius savo atskirą
buveinę ir galinčius turėti einamąją sąskaitą;
35.4. teikti mokamas paslaugas, kurių sąrašą ir įkainius tvirtina Savivaldybės taryba;
Punkto pakeitimai:
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35.5. valdyti, saugoti Muziejaus turtą ir įstatymų bei Muziejaus nuostatų nustatyta tvarka juo
disponuoti;
Punkto pakeitimai:
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35.6. priimti ir saugoti depozitus;
35.7. saugoti ir naudoti Muziejaus darbuotojų mokslo darbo rezultatus pagal Lietuvos
Respublikos autorių ir gretutinių teisių ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus;
35.8. tvarkyti savo ūkinės-finansinės veiklos apskaitą ir teikti reikiamą informaciją apie ją
įstatymų nustatytoms institucijoms;
35.9. teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus, susijusius su
Muziejaus turto naudojimu;
35.10 sudaryti sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis dėl meno dirbinių, knygų ir kitų
suvenyrų pardavimo;
35.11. atsiskaityti už pateiktas prekes, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus bet kuria sutarta
forma, neprieštaraujant Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;
35.12. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
35.13. gauti informaciją apie Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, Savivaldybės
tarybos priimtus dokumentus;

35.14. dalyvauti Savivaldybės ir Lietuvos bei užsienio programose papildomam finansavimui
gauti, vykdyti projektinę veiklą;
35.15. užsiimti kita kultūrine veikla, netrukdančia vykdyti Muziejaus funkcijų ir uždavinių;
35.16. naudotis Valstybinio turizmo departamento turima informacija ir Lietuvos Respublikos
turizmo įstatymo bei kitais teisiniais dokumentais suteiktomis Turizmo informacijos centro veiklos
galimybėmis.
36. Muziejus privalo;
36.1. naudotis iš valstybės biudžeto arba savivaldybės biudžeto gaunamomis lėšomis tik
Muziejaus nuostatuose numatytiems uždaviniams vykdyti ir tik pagal asignavimų valdytojų
patvirtintas išlaidų sąmatas;
Punkto pakeitimai:
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36.2. užtikrinti Muziejaus darbuotojams saugias darbo sąlygas;
36.3. teikti Savivaldybės tarybai ir kitoms įstatymų numatytoms institucijoms savo veiklos
ataskaitas bei perspektyvinius darbo planus;
36.4. garantuoti įstaigos statistinių, finansinių ir rašytinių ataskaitų teisingumą;
36.5. teisės aktų nustatyta tvarka teikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui duomenis apie
šio registro objektus;
36.6. vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės
aktuose.
37. Muziejus gali turėti kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.
VII. MUZIEJAUS FINANSAVIMAS, TURTAS, VEIKLOS KONTROLĖ
38. Muziejus finansuojamas iš Savivaldybės biudžeto.
39. Papildomas pajamas sudaro: įplaukos už mokamas paslaugas, parama, fondų,
organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, kitos
teisėtai įgytos lėšos.
40. Muziejus gali būti paramos gavėjas. Paramos lėšos naudojamos įstatymų nustatyta tvarka.
41. Muziejus patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja jam Savivaldybės tarybos perduotą
turtą, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta
tvarka.
42. Muziejaus finansinį, veiklos auditą atlieka Pasvalio rajono savivaldybės Kontrolės ir
audito tarnyba. Muziejaus veiklos auditą atlieka Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
Centralizuotas vidaus audito skyrius.
43. Valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
44. Informacija apie Muziejaus veiklą, kurią, vadovaujantis Nuostatais ir Lietuvos
Respublikos teisės aktais, skelbiama viešai, pateikiama Savivaldybės ir Muziejaus interneto
svetainėse. Skelbdamas informaciją apie savo veiklą ir rezultatus, Muziejus vadovaujasi Bendrųjų
reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų interneto svetainėms aprašu.
Punkto pakeitimai:
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45. Muziejus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gali turėti Muziejaus ženklą, kitą
simboliką.
46. Muziejaus nuostatus, jo pakeitimus tvirtina Savivaldybės taryba. Pakeistus Muziejaus
nuostatus pasirašo Savivaldybės tarybos vardu veikiantis asmuo – Savivaldybės meras arba
Savivaldybės tarybos įgaliotas asmuo.
Punkto pakeitimai:
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47. Pakeisti Muziejaus nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre
dienos. Nuostatus, nurodydamas jų pakeitimus, registruoja Savivaldybės tarybos įgaliotas asmuo.
Punkto pakeitimai:
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48. Muziejus reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas Savivaldybės tarybos
sprendimu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Biudžetinių įstaigų įstatymo, Muziejų įstatymo,
Turizmo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Apie sprendimą dėl Muziejaus pabaigos ar
pertvarkymo teisės aktų nustatyta tvarka informuojama Kultūros ministerija.
Pasvalio rajono savivaldybės meras

Gintautas Gegužinskas

Pakeitimai:
1.
Pasvalio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. T1-60, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-04-07, i. k. 2017-05785
Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-10 „Dėl Pasvalio krašto muziejaus
statuto patvirtinimo“ pakeitimo

