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I. BENDROJI DALIS 

Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus identifikavimo kodas 188203528. Registro 
tvarkytojas - VĮ Registrų centras. Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus yra valstybės 
įstaiga, priskiriama biudžetinių įstaigų grupei, atskaitinga Lietuvos Respublikos Aplinkos 
ministerijai. 

Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejui išduotas registravimo pažymėjimas. 
Įregistravimo data 1999 m. vasario_ 04 d., Juridinio asmens registro išduotas Respublikinis 
Vaclovo Into akmenų muziejaus (toliau muziejus) registravimo pažymėjimas ir įstaigos nuostatai 
įregistruoti 2005 m. spalio 7d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr.Dl-487 
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010m liepos 20 d. įsakymo Nr.Dl-629 redakcija) 

Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus nėra PVM mokėtojas. Respublikinio Vaclovo 
Into akmenų muziejus (toliau - Muziejus) adresas - Salantų g. 2, 98271 Mosėdžio mstl., Skuodo 
r.sav.. 

Muziejaus pagrindinis tikslas ir funkcija - kaupti, saugoti, restauruoti, tirti ir eksponuoti 
muziejines vertybes, atspindinčias Lietuvos geologinę raidą ir eratinių riedulių įvairovę, propaguoti 
Lietuvos žemės gelmių sandaros sudėties, evoliucijos žinias, riedulių mokslinę, pažintinę, 
materialinę, kultūrinę vertę. Muziejus priskiriamas gamtos muziejų rūšiai. 

Muziejaus veiklos tikslai: 
- kaupti, saugoti, tirti, eksponuoti, populiarinti Lietuvos eratinius riedulius, atneštus pleistocene 

ledynų iš Baltijos kristalinio skydo Fenoskandijoje, mineralų ir uolienų pavyzdžius, akmenų 
parko dendrologinę kolekciją, atskleisti ir išryškinti riedulių mineraloginius ir petrografinius 
ypatumus, jų kilmę, įvairovę, unikalumą, etnokultūrinę ir mokslinio pažinimo reikšmę; 

- propaguoti Lietuvos žemės gelmių sandaros, sudėties, evoliucijos, gamtos pažinimo žinias, 
šviesti visuomenę ir teikti informaciją. 

Siekdamas šių tikslų, Muziejus vykdo šias funkcijas: 
- įsigyja, tiria ir sistemina muziejinę, istorinę ir gamtinę vertę turinčius eksponatus, organizuoja 

mokslines ekspedicijas, formuoja mineralų, riedulių ir akmenų parko dendrologinius rinkinius, 
atspindinčius Lietuvos geologijos istoriją, žemės gelmių ir gamtos įvairovę; 

- užtikrina sukauptų muziejinių vertybių apskaitą, tinkamas saugojimo sąlygas ir apsaugą, jų 
konservavimą ir restauravimą; 

- sudaro sąlygas Muziejuje saugomų muziejinių vertybių viešam naudojimui: rengia nuolatines, 
kilnojamas ir laikinas ekspozicijas, rengia parodas, kitus renginius Lietuvoje ir užsienyje, 
publikuoja tyrimų rezultatus; 

- skleidžia visuomenei, ypač jaunimui, racionalaus žemės gelmių naudojimo, tvarios plėtros 
idėjas; 

- kartu su švietimo įstaigomis organizuoja ir vykdo edukacines programas, paskaitomis, 
parodomis, publikacijomis, seminarais, konferencijomis ir kita veikla propaguoja Lietuvos 

geologinį paveldą, geologijos istoriją gamtosaugines idėjas, muziejinių mokslinių tyrimų 
pasiekimus, ugdo visuomenės pagarbą gamtai; 


