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RESPUBLIKINIO VACLOVO INTO AKMENIJ MUZIEJAUS DARBO REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Respublikinio Vaclovo Into akmenu muziejaus darbo reglamentas (toliau - Reglamentas) .
Respublikinio Vaclovo Into akmenu muziejaus (toliau - Muziejus arba RVIAM) darbo
organizavimo, vykdant jam pavestus uzdavinius ir funkcijas, tvark^.

2. Muziejus savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, jstatymais, kitais
Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teises aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimais, Aplinkos ir Kultiiros ministeriju dokumentais, Muziejaus nuostatais, siuo Reglamentu
ir kitais teises aktais.

3. Muziejus savo veikla^ grindzia teisetumo, teisingumo, statymo virsenybes, objektyvumo,
proporcingumo, nepiktnaudziavimo valdzia, tarnybinio bendradarbiavimo ir kitais Lietuvos
Respublikos viesojo administravimo jstatyme (Zin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975)
nustatytais principals.

4. Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Prezidenturoje, Lietuvos
Respublikos Vyriausybeje, kitose institucijose, jstaigose ir organizacijose Muziejui atstovauja
direktorius arbapagal kompetencijajo pavedimu pavaduotojas.

5. Muziejui atstovaujanciujij darbuotojijpozicija turi sutapti su Muziejaus oficialiaja
pozicija. Atstovaudami Muziejij, asmenys negali virsyti savo kompetencijos, pazeisti teises
aktu, susijusiij su privaciij ir viesujij interesu derinimu tarnyboje, tarnybine etika, bei kitu
teises aktij reikalavimij. Asmenys, turintys jgaliojimus atstovauti Muziejui, klausimais del
oflcialiosios Muziejaus pozicijos suderinimo, o prireikus ir del Muziejui oficialios pozicijos
pristatymo, kreipiasi j direktoriu tiesiogiai arba per savo padalinio vadov^.

II. BENDRIEJI MUZIEJAUS STRUKTUROS IR DARBO KLAUSIMAI

Muziejaus direktorius ir pavaduotojas
6. Muziejui vadovauja direktorius, kuris atsakingas uzjampavestas valdymo sritis ir

tiesiogiai atsakingas uz Lietuvos Respublikos Vyriausybes programos kasmetinii} Lietuvos
Respublikos Vyriausybes veiklos prioritetij bei planuojamu rezultatq jam pavestose valdymo
srityse, jgyvendinim^. Direktorius koordinuoja ir kontroliuoja Muziejaus administracijos padaliniij
veikl^ jei jstatymai nenustato kitaip.

7. Direktorius yra pavaldus ir atskaitingas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos
ministrui ar muziejij kuruojanciam asmeniui.

8. Pagal Muziejaus nuostatus (patvirtintus 2010 m. liepos 20 d. ministro jsakymu Nr. D1-6290
Direktoriij laikinai pavaduoti gali pavaduotojas, o isimtinais atvejais kitas muziejaus
darbuotojas paskirtas direktoriaus jsakymu

9. Direktoriaus pavaldume esantys darbuotojai - padeda direktoriui formuoti nuostatas ir
prioritetus, priimti ir jgyvendinti sprendimus. Muziejaus darbuotojai yra tiesiogiai atsakingi
direktoriui.



10. Administracij^ sudaro direkcija, informacijos-edukacijos ir ukio skyriai (toliau -
administracijos strukturiniai padaliniai). Muziejaus struktura^ ir tvirtina muziejaus direktorius,
vadovaudamasis Aplinkos ministro aptvirtintais nuostatais.

11. Darbuotojai, atstovaujantys Muziejui jvairiose Lietuvos Respublikos institucijose,
privalo apie tai is anksto informuoti tiesioginius vadovus.

12. Administracijos veikla organizuojama vadovaujantis Muziejaus nuostatais, strateginiais
Aplinkos ministerijos, muziejaus ir veiklos metiniais planais. Skyriu vedejai savo darba_ organizuoja
vadovaudamiesi muziejaus tarybos pritarimu ir muziejaus direktoriaus jsakymu patvirtintais
pareigybiq aprasymais.

13. Muziejaus darbuotojij veikla vertinama muziejaus direktoriaus jsakymu muziejaus tarybos
pritarimu.

14. Muziejaus direktorius leidzia jsakymus, jsakymais patvirtintus kitus teises aktus.
15. Muziejaus direktorius savo jsakymu gali pavesti kuruoti atskiras veiklas, Vyr. fondu

saugotojui - direktoriaus pavaduotojui ar kitam darbuotojui, pries tai suderin^s su darbuotoju.
16. Administracijos einamieji veiklos klausimai aptariami kiekvienos savaites antradienj

vykstanciuose pasitarimuose, kuriems vadovauja direktorius, jo nesant - direktoriaus pavaduotojas.
Pasitarimuose dalyvauja muziejaus direktoriaus pavaduotojas, sekretore, strukturiniu padaliniu
vadovai arba juos pavaduojantys darbuotojai, kiti darbuotojai.

17. Muziejaus direktoriaus pavaduotojas, taip pat gali organizuoti strukturiniu padaliniij
vadovu_ ir kiti} darbuotojij pasitarimus jiems pavestij uzdaviniu vykdymo klausimais.

18. Asmenys priimami j pareigas Darbo kodekso bei kitu teises aktq nustatyta tvarka.

III. {STAIGOS RASTVEDYBOS ORGANIZAVIMAS
DOKUMENTIJ RENGIMAS

19. Muziejaus darbuotojai savo kompetencijos ribose (kompetencija reglamentuojama
strukturinio padalinio nuostatuose ir pareigybiij aprasymuose ) rengia dokumentus, vadovaudamiesi
Lietuvos archyvu departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes generalinio direktoriaus
2006-05-25 jsakymu Nr. V-58 patvirtintomis Dokumentu rengimo taisyklemis.

20. Dokumentu tvarkym^ ir valdyma_ nustato Dokumentu tvarkymo ir apskaitos taisykles,
patvirtintos Lietuvos archyvij departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes generalinio
direktoriaus 2001-12-28 jsakymu Nr. 88 (Zin., 2002, Nr.5-211, 2005, Nr.132-4773).

21 Muziejaus administracijoje rengiami muziejaus direktoriaus jsakymai veiklos
organizavimo klausimais, personalo, atostogu ir komandiruociu klausimais.

Jsakymu identifikavimo zymuo: jsakymu ir dokumentu numeravimas ir datavimas
22. Jsakymai ir dokumentai jforminami muziejaus blanke. Minetij teises aktu priedai

jforminami ne blanke.
23 Informaciniai siunciamieji dokumentai jforminami muziejaus blankuose, o informaciniai

vidaus dokumentai (tarnybiniai pranesimai, prasymai, paaiskinimai, ataskaitos, pazymos, aktai,
protokolai ir kiti dokumentai), kuriuose isdestomi su jstaigos veikla susij? faktai, jforminami ne
blankuose.

24. Dokumentai teikiami pasirasyti:
24.1. jsakymu ir dokumentq vienas egzempliorius (kartu su tekste minimais priedais), kuriuos

vizuoja rengejas ir kiti darbuotojai pagal vizavimo (derinimo) tvark^;
24.2. informaciniu siunciamujij dokumenrq originalas (jei adresatu daugiau kaip vienas, tai

originalu pateikiama tick, kick adresatuj ir antrasis egzempliorius, kurj vizuoja rengejas ir kiti
darbuotojai pagal vizavimo (derinimo) tvarka^

24.3. sutarciij originalai (originalas, kuris liks muziejaus administracijoje, turi buti derinamas su
suinteresuotij padaliniu vadovais).



25. Muziejaus padaliniu vadovai pagal kompetencija^ turi teise^ pasirasyti informacinio
pobudzio rastus, rastus del tarnybines pagalbos ir rastus, kuriais vykdydami direktoriaus pavedimus
padaliniai turi pateikti pagal kompetencija^ informacija^ bei kitus jiems pasirasyti priskirtus
dokumentus. Rastai jforminami Muziejaus padalinio blanke, kurio forrn^ tvirtina direktorius.

25.1. Uz teising^ dokumento parengim^, laikantis dokumentu rengimo, vizavimo, derinimo
ir pasirasymo tvarkos, atsako jo rengejas.

IV. DOKUMENTy VIZAVIMAS (DERINIMAS)

26. Parengti dokumentai turi buti vizuojami (derinami) sia tvarka:
26.1. Muziejaus direktoriaus jsakymas ar dokumentas - rengejo, skyriaus kuriame rengiamas

dokumentas vedejo (esant butinybei ir sio padalinio specialisto), direktoriaus pavaduotojo - vyr. fondu
saugotojo (jo kuruojamiems skyriams);

26.2. Skyriaus dokumentas - muziejaus direktoriaus, skyriaus kuriame rengiamas
dokumentas vedejo (esant butinybei ir sio padalinio specialisto), direktoriaus pavaduotojo - vyr. fondu
saugotojo (jo kuruojamiems skyriams);

26.3. sutartis - muziejaus direktoriaus, skyriaus, kuriame rengiamas dokumentas, vedejo
(esant butinybei ir sio padalinio specialisto), direktoriaus pavaduotojo - vyr. fondu saugotojo (jo
kuruojamiems skyriams);

26.4. informacinis siunciamasis dokumentas:
26.4.1. Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Seimo nariams, Lietuvos

Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui, Lietuvos Auksciausiajam
Teismui, Lietuvos Respublikos teismams, generaliniam prokurorui, ministrui, viceministrui -
muziejaus direktoriaus, skyriaus, kuriame rengiamas dokumentas vedejo(esant butinybei ir sio
padalinio specialisto), direktoriaus pavaduotojo - vyr . fondij saugotojo (jo kuruojamiems skyriams);

26.4.2. kitoms institucijoms, savivaldybems, zinyboms, jstaigoms - muziejaus direktoriaus,
skyriaus, kuriame rengiamas dokumentas vedejo(esant butinybei ir sio padalinio specialisto),
direktoriaus pavaduotojo — vyr . fondij saugotojo (jo kuruojamiems skyriams);

26.4.3. atsakymai fiziniams ir juridmiams asmenims - muziejaus direktoriaus, skyriaus,
kuriame rengiamas dokumentas vedejo(esant butinybei ir sio padalinio specialisto), direktoriaus
pavaduotojo - vyr . fondij saugotojo (jo kuruojamiems skyriams);

27. Kai dokumentuose aptariami finansiniai klausimai, butinas Vyr. buhalterio derinimas.
28. Jsakymu ir dokumentu vizuojami (derinami) pirmieji egzemplioriai, informaciniu

siunciamuju dokumentu - antrieji.

V. DIREKTORIAUS {SAKYMAI

29. Direktorius priima ir pasiraso jsakymus. Direktorius jsakymai jforminami muziejaus
blanke. Direktorius jsakymai turi atitikti Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitu teises norminiu
aktu rengimo tvarkos jstatyma^ (Zin., 1995, Nr. 41-991), Jstatymu ir kitu teises aktu rengimo
rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1998 m. rugpjucio 17 d.
jsakymu Nr. 104 (Zin., 1998, Nr. 87-2416; 2002, Nr. 50-1923), ir Dokumentu rengimo
taisykles, patvirtintas Lietuvos archyvij departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybes generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. jsakymu Nr. 19 (Zin., 2001, Nr. 30-1009;
2006, Nr. 60-2169).

30. Direktorius priima ir pasiraso jsakymus del:
31.1. direktorius pavestij valdymo sriciu strateginiu veiklos planu (strateginio veiklos

piano), Muziejaus metiniij veiklos planuj
31.2. muziejaus administracijos strukturos, darbuotojij, dirbanciu pagal darbo sutartis ir

gaunanciu darbo uzmokestj is valstybes biudzeto (toliau - darbuotojai), pareigybiu s^raso
patvirtinimo, muziejaus reguliavimo sriciai priskirtu darbuotoju pareigybiij aprasymu patvirtinimo;



31.3 skyriaus vedejij, darbuotojij priemimo \s ir atleidimo is pareigij, atostogi}
suteikimo, pasalpij ir tarnybiniij ar drausminii} nuobaudij skyrimo, skatinimo;

31.4. direktoriaus jsakymas rengiamas tik vienam egzemplioriuje (originalas).
31.5. direktoriaus jsakymai ne veliaukaip kita_ darbo diena^ perduodami arba issiunciami

juos vykdyti turintiems darbuotojams) bei kitiems jsakyme nurodytiems suinteresuotiems
asmenims. {sakynrq kopijas pateikia tiesioginis jsakymo rengejas.

32. Direktoriaus jsakymai skelbiami ir jsigalioja teises akuj, nustatyta tvarka.

VI. DOKUMENTy PASIRASYMAS

33. Nustatyta tvarka parengti ir vizuoti dokumentai pasirasomi:
33.1. jsakymai - muziejaus direktoriaus, jam nesant, direktoriaus pavaduotojo - vyr. fondij

saugotojo;
33.2. dokumentai - muziejaus direktoriaus, jam nesant, direktoriaus pavaduotojo - vyr. fondij

saugotojo;
33.3. sutartys - muziejaus direktoriaus, jam nesant, direktoriaus pavaduotojo - vyr. fondu

saugotojo;
33.4. informaciniai siunciamieji dokumentai:
33.4.1. Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Seimo nariams, Lietuvos

Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui, Lietuvos Auksciausiajam
Teismui, Lietuvos Respublikos teismams, generaliniam prokurorui, ministrams, taip pat
buhalterines apskaitos ir atskaitomybes dokumentus, kuriuose butinas jstaigos vadovo parasas, kitus
jstatymij ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimij priskirtus jstaigos vadovui pasirasyti
dokumentus - muziejaus direktoriaus, jam nesant, direktoriaus pavaduotojo - vyr. fondi} saugotojo;

33.4.2. kitoms institucijoms jstaigoms - muziejaus direktoriaus, jam nesant, direktoriaus
pavaduotojo - vyr. fondi} saugotojo, skyriaus vedejo (pagal kompetencijaj;

33.4.3. prasymij (skunduj autoriams (prasymus adresavusiems muziejaus direktoriui) -
muziejaus direktoriaus, jam nesant, direktoriaus pavaduotojo - vyr. fondij saugotojo, skyriaus vedejo
(pagal kompetencijaj;

33.4.4. pazymos (apie darbuotojo darbo staz% gautas pajamas, einamas pareigas ar apie kit^
jvykusj faktaj - muziejaus direktoriaus, jam nesant, direktoriaus pavaduotojo - vyr. fondij saugotojo.

33.4.5. pazymos (tikrinimo ar kito fakto pagrindimo) - rengejo;
33.4.6. teikimai administraciniam sprendimui priimti - darbuotojo, atlikusio

administrating procedure;
33.4.8. tarnybiniai pranesimai, paaiskinimai, prasymai - autoriaus. Prasymai turi buti

suderinti su darbuotojo tiesioginiu vadovu.
33.4.9. {statymij nustatyta tvarka muziejaus direktorius pasiraso tarptautines sutartis ir susi-

tarimus, pries tai suderin^s su Aplinkos ministerijos atsakingais darbuotojais.
33.410. Teismo procesinius dokumentus, ieskininius pareiskimus pasiraso muziejaus

direktorius arba jo jgaliotas asmuo. Procesiniai dokumentai teismams pateikiami su lydrasciu,
kurj pasiraso direktorius arba jo jgaliotas asmuo.

33.4.11. Muziejuje organizuojaimj darbo grupiij, komisijij posedziij, pasitarimi} protokolai
surasomi per 3 darbo dienas ir pasirasomi darbo grupes, komisijos pirmininko ir sekretoriaus
ar kito pirmininko paskirto asmens.

33.4.12. Prireikus muziejaus direktorius gali nustatyti kitokia^ dokumentij pasirasymo
tvarka^

VII. DOKUMENTV REGISTRAVIMAS, PATEIKIMAS ADRESATAMS

34. Parengti dokumentai registruojami po to, kai jie pasirasomi ar patvirtinami.



35. Teikiant informacinius siunciamus dokumentus registravimui, turi buti prideti visi priedai,
jei siunciamame dokumente apie tai nurodyta.

36. Pasirasytus informacinius siunciamuosius dokumentus registruoja muziejaus
sekretore ir issiuncia adresatams, o rengejo vizuotus dokumentu egzempliorius sega j susirasinejimo
by las.

37. Sprendimai, jsakymai veiklos organizavimo, personalo, atostogu ir komandiruociu
klausimais segami j atitinkamas bylas.

38. Teikdamas registruoti organizacinius tvarkomuosius dokumentus (jsakymus ir kitus
dokumentus), dokumento rengejas pateikia tokj dokumento kopijij skaicrq, kick yra adresanj
(uzduociij vykdytojuj.

39. {sakymu, dokumentij kopijos, patvirtintos muziejaus direktoriaus ir pagal
kompetencij^ darbuotojo, perduodamos (siunciamos) adresatams (uzduociij vykdytojams).

40. Gautus dokumentus (rastus, nutarimus, potvarkius, dekretus ir kt.) muziejaus sekretore
uzregistruoja gaunamij rastq knygoje , nukreipia muziejaus direktoriui vizuoti.

41. Neregistruojami gauti sveikinimai, kvietimai, reklaminiai bukletai, privataus pobudzio
laiskai, periodiniai leidiniai ir kita korespondencija, nesusijusi su atsakomybe ir rizika, kylancia del
dokumenuj nejrasymo j apskait^.

42. Faksimilinio rysio ar kitokiais telekomunikacijij jrenginiais gauti informaciniai
dokumentai, jei yra uztikrinta jvj teksto apsauga ir galima identifikuoti siuntejo parasa^
isspausdinami ir registruojami bendra tvarka. Jei veliau atsiunciamas dokumento originalas, jis
registruojamas ta pacia data ir tuo paciu numeriu kaip anksciau telekomunikaciju jrenginiais gautas
dokumentas.

43. Uzregistruotus dokumentus muziejaus sekretore perduoda muziejaus direktoriui (jam
nesant, direktoriaus pavaduotojui - vyr . fondu saugotojui). Muziejaus direktorius (jam nesant,
direktoriaus pavaduotojas - vyr . fondu saugotojas) susipazjsta su dokumentais ir raso rezoliucijas,
paskirdamas vykdytojus, uzduotis, jij vykdymo terminus.

44. Rezoliucijoje nurodomas tiesioginis vykdytojas, esant poreikiui - jvykdymo terminas,
jei reikalinga - antrasis (ar treciasis) vykdytojas.

45. Dokumentai su rezoliucijomis gr^zinami muziejaus sekretorei, kuri jraso uzduoties
vykdytojo pavard?, uzduoties jvykdymo terming ir perduoda vykdytojui (- ams).

46. Gautus fiziniij asmemj prasymus, skundus, pasiulymus registruoja muziejaus sekretore.
47. Atsakymai j gautus dokumentus parengiami ir issiunciami adresatui per 20 darbo dienu,

jei gautame dokumente nera nurodyta kita atsakymo data. Atsakymo terminas skaiciuojamas nuo
gavimo (jregistravimo) Muziejaus administracijoje datos.

VIII. DOKUMENTy SAUGOJIMAS

48. Informaciniij siunciamujij dokumentij kopijas ir gautus dokumentus, tinkamai jformintus,
sega i bylas pagal temas ar veiklos sritis ir juos saugo rastvedybiniais metais muziejaus sekretore.

49. Asmemj prasymai ir su jais susije^ dokumentai segami j atskiras bylas ir atsakius pilieciui j
jo uzklausim^ rastvedybiniais metais ir praejusiij metij saugomi muziejaus sekretoriate.

50. Informaciniai vidaus dokumentai ( protokolai, aktai, pazymos ir kiti) segami j bylas pagal
temas, dokumento rusj ir saugomi rastvedybiniais metais ir praejusiij metij uz bylos sudarym^
muziejaus sekretoriate.

51. Dokumentu, jsakynm organizacines tvarkomosios veiklos organizavimo klausimais,
personalo, atostogij ir komandiruochj klausimais originalai segami j bylas ir saugomi muziejaus
sekretoriate.

52. Dokumentai, reikalingi nustatytoms funkcijoms vykdyti, praejushj ir einamujij
metij saugomi kabinetuose, ankstesniujij metij nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentai,
suformuoti j bylas pagal dokumentacijos plana^ perduodami j muziejaus sekretoriatui ir
saugomi administracijos archyve.



53. Organizaciniai dokumentai (nuostatai, taisykles, instmkcijos, tvarkos ir kiti) dedami j
bylas kartu su tvarkomaisiais dokumentais, kuriais jie patvirtinti.

54. Apskaitos dokumentai tvarkomi, archyvuojami ir saugojami vadovaujantis Dokumennj
tvarkymo ir apskaitos taisykles, patvirtintos Lietuvos archyvij departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybes generalinio direktoriaus 2001-12-28 jsakymu Nr. 88 (Zin., 2002, Nr.5-211,
2005, Nr. 132-4773).

XI. MUZIEJAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

55. Muziejaus strateginiu ir metiniu veiklos plamj rengim^ ir jgyvendinima^ organizuoja ir
koordinuoja Muziejaus direktorius, o siame plane numatytu priemonrq vykdyma^ pagal
kompetenciJ4 organizuoja Muziejaus administracijos padaliniij vadovai ir darbuotojai.

56. Muziejaus veikla organizuojama vadovaujantis muziejaus direktoriaus parengtais ir
ministro patvirtintais strateginiais ir metiniais veiklos planais, kitais planavimo dokumentais.
Muziejaus strateginiai ir metiniai veiklos planai skelbiami ministerijos interneto tinklalapyje.

57. Vadovaujantis Muziejaus strateginiais ir metiniais veiklos planais,
pagal atskiras sritis sudaromi Muziejaus padalinrq ir asmeniniai darbuotojij veiklos planai.

58. Einamieji Muziejaus veiklos klausimai gali buti aptariami muziejaus
direktoriaus pasitarimuose. Siuose pasitarimuose butinai turi dalyvauti padaliniij vadovai, kiti
pakviesti asmenys. Muziejaus direktorius ne reciau kaip karta^ per savaite^ inicijuoja Muziejaus
darbuotoji}
pasitarimus, kurie vyksta direktoriaus nustatytu laiku. Juose gali dalyvauti ir kiti darbuotojai,
taip pat kiti} instituciji} bei jstaigij atstovai.

59. Muziejaus metines veiklos ataskaitas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos
nustatyta tvarka ministerijaipateikia muziejaus direktorius.

X. PAVEDIMAI, jy VYKDYMAS IR VYKDYMO KONTROLE

60. Muziejaus direktorius turi teise muziejaus darbuotojams jij kompetencijos ribose skirti
pavedimus.

61. Muziejaus direktorius kontroliuoja, kaip Muziejuje jgyvendinami jstatymai,
Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimai, strateginiai ir metiniai planai ar kiti teises aktai,

62. Prireikus atskinj veikrq jgyvendinimui muziejaus direktoriaus fsakymu sudaromos
darbo grupes, komisijos.

63. Keiciantis darbuotojams, atsakingiems uz atitinkamos veiklos jgyvendinim^ bei
tokio jgyvendinimo kontrol^, reikalij perdavimo ir priemimo akte (jei jis nesurasomas -
direktoriaus jsakyme) turi buti nurodoma, kam pavedama toliau jgyvendinti atitinkama^ veikl^
nutarim^ ar kit^ akt^ ir kontroliuoti jo jgyvendinim^.

64. Muziejaus direktorius uztikrina, kad Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos pa-
vedimai butij deramai ir laiku jvykdyti.

65. Pavedimas pateikiamas vykdytojui tiesiogiai arba per atitinkamo padalinio vadov^.
Jei pavedim^ vykdo keli vykdytojai, atsakingas yra pirmasis rezoliucijoje nurodytas vykdyto-
jas. Kiti rezoliucijoje nurodyti vykdytojai irgi atsako uz pavedimo vykdym^ ir privalo, pirmajam
nurodytam vykdytojui pareikalavus, pateiktivis^ reikiam^ pavedimui jvykdyti medziag^,
dokumentus ir pasiulymus.

66. Pavedimas turi buti jvykdytas ne ilgiau kaip per 10 darbo diem} nuo gavimo.
67. Jei jvykdyti pavedimo per nustatyta^ terming negalima del objektyviij priezasciij, apie

tai nedelsiant turi buti informuotas pavedim^ dav^s direktorius.
68 Laikoma, kad pavedimas jvykdytas, jeigu isspr^sti visi jame pateikti klausimai arba j

juos atsakyta is esmes



XI. BENDRADARBIAVIMO SUTARTYS (SUSITARIMAI)

69. Muziejaus sudaromas bendradarbiavimo sutartis (susitarimus) su Lietuvos
institucijomis, jstaigomis, organizacijomis ir jmonemis pasiraso ministras arjo jgaliotas
asmuo. Bendradarbiavimo sutartys (susitarimai) sudaromos Muziejaus varduirpagal jo
kompetencij^.

70. Bendradarbiavimo sutartys (susitarimai) registruojamos Dokumentu tvarkymo
skyriaus atskirame registracijos zurnale. Bendradarbiavimo sutarciij (susitarimu) originalai
saugomi pas sekretor^ arba darbuotoj^ pagal kompetencija^

71. Sutarciij, sudaromij jgyvendinant Muziejaus ukine ir finansine^ veikla^ taip pat susijusiij
su Europos Sajungos fondij parama, rengimas ir sudarymas.

71.1. Sutarciij, sudaromij jgyvendinant Muziejaus ukin$ ir finansin^ veikla^ taip pat
susijusiij su Europos Sajungos fondu parama, projektus rengia Muziejaus direktoriaus jsakymu
paskirta Viesujij pirkimu komisija ir pirkimo organizatoriai pagal Lietuvos Respublikos viesujij
pirkimu jstatyma^ (Zin., 1996, Nr. 84-2000;2006, Nr. 4-102) atliktas viesujij pirkimij proceduras,
pagal Muziejaus viesujij pirkimij taisykles.

72.2. Sutarciij turinys ir forma turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
(Zin., 2000, Nr. 74-2262) sutartims nustatytus reikalavimus ir kitus reikalavimus, jei atskiroms
sutartims taikomi specialiis reikalavimai, kuriuos nustato galiojantys teises aktai. Sutartyse
turi buti nurodytas uz sutarties vykdymo kontrol? atsakingas asmuo.

XII. ARCHYVO TVARKYMAS
60. Respublikinio V. Into akmenu muziejaus archyv^ tvarko muziejaus informacijos -

edukacijos skyriaus vedeja.
61. Sutvarkytas bylas praejus vieneriems metams po bylij uzbaigimo muziejaus

informacijos - edukacijos skyriaus vedeja, padeda j muziejaus archyv^.
62. Archyviniai dokumentai tvarkomi, naudojami ir saugomi Lietuvos Respublikos archyvu

jstatymo (Zin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982 ) ir kitij teises aktq nustatyta tvarka.
63. Archyviniai dokumentai tvarkomi kasmet pagal bylu plan^.

XII. Sutartys ir ji} pasirasymas

64. Sutarciij projektai jei tai butina derinami su Aplinkos Ministerijos administracijos
padaliniais, jstaigomis prie Ministerijos ir Ministerijos reguliavimo sriciai priskirtomis
jstaigomis, su kuriij kompetencij a j ie yra susij $.

65. Vizuojant sutartis, vizuojamas kiekvienas sutarties lapas. Sutartis privalo vizuoti:
65.1. sutarties projekto rengejas;
65.2. sutarties projekto rengejo tiesioginis vadovas;
65.3. sutarties projekto rengejo padalinio vadovas;
65.4. Vyr. Buhalteris jei tai butina;
65.6. Viesujij pirkimij organizatorius, kai sutartis pasirasoma pagal Lietuvos Respublikos

viesujij pirkirmj jstatymo nuostatas atliktas viesujij pirkimij proceduras, jei tai butina;
65.7. Darbuotojas pagal nustatyta^ veiklos sritj jei tai butina;.
66. Muziejaus sudaromas sutartis, jgyvendinant Muziejaus ukin$ ir finansin^ veikl^, taip

pat susijusias su Europos Sajungos fondij parama, pasiraso direktorius ar jgaliotas asmuo.
67. Sutartys, sudaromos jgyvendinant Muziejaus ukine^ ir finansin^ veikla^ sutartys kurios

finansuojamos is specialiujij lesij, registruojamos pas muziejaus sekretore. Sutartys, sudaromos
remiantis Lietuvos Respublikos viesujij pirkimij jstatymu, registruojamos pas muziejaus
sekretor^. Sutartys, susijusios su Europos Sajungos fondu parama, registruojamos pas
muziejaus sekretor^..


