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SKUODO MUZIEJAUS RINKINIU KOMPLEKTAVIMO KOMISIJOS
DARBO REGLAMENTAS /

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Skuodo muziejaus Rinkiniq komplektavimo komisijos darbo reglamentas (toliau-Reglamentas)

nustato rinkiniq komplektavimo komisijos darbo tvark4.
2, Rinkiniq komplektavimo komisija savo veikloje vadovaujasi Siuo Reglamentu ir Lietuvos

Respublikos Muziejq istatymu, Skuodo muziejaus nuostatais, rinkiniq apsaugos, apskaitos ir
saugojimo instrukcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos- kultDros ministro 2005-12-16 isakymu
Nr.{V-716irkitaisLietuvosRespublikosteisesaktais.
3. Rinkiniq komisija savo veikl4 grindLia profesionalumo, teisetumo, teisingumo, istatymo
vifseny[es, objektyvumo, nepiktnaudZiavimo, tarnybinio bendradarbiavimo principais.

4. Skuodo muziejaus gksponatq rinkiniai, atsiZvelgiant i muziejiniq vertybiq i5liekamqq vertq

skirqtomi ipagrindini(GEK) ir pagalbini (P) fondus.
5. Muziejaus pagrindinio fondo iitrtirriq Sifre nurodomas sutnimpintas muziejaus pavadinimas (SM)

bei konkretaus rinkinio Sifras:

5.1.istorija-l
5.2.etnograftja - E
5.3.gamta- G i
5.4.architektDra * Ar
5.5.archeologija - A
5.6.tautodaile - T
5.T.numizmatika - N :

6. IS pagrindinio fondo neprofiliniq, dubletiniq ir pagalbinio fondo vertybiq teises aktq nustatyta

tvarka muziejuje gali bDti sudarytas mainq fondas (M).
7. AtsiZvelgiant i Skuodo muziejaus specifik4 eksponatq priemimo aktus ra5o ir eksponatq

inventorinim4 atlieka:
7.1. numizmatikos ir tautodailes rinkinius tvarko - direktore Aldona Ozoliene

7.2. istorijos ir archeologijos rinkinius tvarko - istorike Joana Sleinieno

7.3. etnografijos, gamtos ir architektfiros rinkinius tvarko - vyr, fondq saugotoja Nijole Radviliene

II. BENDRIEJI RINKINIV KOMPLEKTAVIMO SUDETIES IR KOMPBTENCIJOS
KLAUSIMAI

8, Rinkiniq komplektavimo komisija sudaroma Muziejaus direktoriaus isakymu tnjq metr"1

laikotarpiui.
9, Rinkiniq komplektavimo komisija veikia kaip patariamoji institucija Muziejaus direktoriui.

10. Rinkiniq komplektavimo komisija sudaroma i5 darbuotojq, sugebandiq sprgsti Muziejaus

rinkiniq komplektavimo, apsaugos, apskaitos ir saugojimo klausimus. Dalyvauti komisijos darbe

gali blti kviediami kitq institucijq specialistai ir ekspertai.

11. Rinkiniq komisija sudaryta iS trijq asmenq, pirmininku skiriamas Muziejaus vyriausiasis fondq

saugotojas - Nijole Radviliene



12"Muziejines vertybes, kurios priimamos nuolat saugoti i muziejq, turi b[ti pateikiamos Rinkinirl

komisijai"
13. Muziejines veftybes po rinkiniq komisijos posedZio itraukiamos i muziejaus apskait4:

13.1. pagiindinio fondo eksponatq apskaitos dokumentai yra priemimo-perdavimo aktai, pirmines

apskaitos knyga, inventorines knygos arba specialiosios apskaitos knygu.

13.2. pagalbinio fondo eksponatq apskaitos dokumentai yra priemimo-perdavimo aktai, pirmines

apskaitos knyga.
13.3. muziejuje sudaromos inventorines, topogtafines, sistemines kartotekos. '

III. RINKINIU KOMPLEKTAVIMO KOMISIJOS FUNKCIJOS

14. Rinkiniq komisija rengia ir teikia i5vadas muziejaus direktoriui del Siq klausimq:

14, 1. Muziejaus rinkiniq komplektavirno POLITIKOS;
14.2. eksponatq pirkimo tikslingumo ir kainos;

14.3, eksponatq perkelimo i5 pagalbinio ipagrindini fond4 ir i5 pagrindinio ipagalbinl fond4;

14.4. eksponatq perkelimo imainq fond4;
1 4.5, eksponatq nura5ymo;
14.6. naujai lsigytq eksponatq skyrimo ipagrindini ar pagalbini fond4;

14.7. eksponatq vertinimo tikrqja verlg;
14'8.eksponatqapskaitosjrinventorizavimokokybes;
14.9.. rinkiniq inventorinimo terminq ir rinkiniq tikrinimo;
14.10. muziejaus eksponatq apskaitos ir inventoriniq knygq Sifrq;

14.1 1. le5q, skirtq eksponatams isigyti , konservuoti ir restauruoti, panaudojimo;

14.12. eksponatq apsaugos ir saugojimo;
1 4.13. muziejui reikalingq karlotekq;
14.14. mokslinio archyvo naujq bylq priemimo;
14. 1 5. teminiq ekspozicijq ir parodiniq planqtvirtinimo;
14.16. kitq aktualiq Muziejaus rinkiniq apsaugos, apskaitos, saugojimo klausimq'

IV. VADOVAVIMAS RINKINIV KOMPLEKTAVIMO KOMISIJAI

15. Rinkiniq komplektavimo komisijai vadovauja Muziejaus vyriausiasis fondq saugotojas.

Vadovaudamas Rinkiniq komplektavimo komisij ai komisij os pirmininkas :

15.1. organizuoja por.dzi,n, atsiZvelgdamas i Rinkiniq komplektavimo komisijos ir Muziejaus

darbo plan4 bei kitus i5kilusius klausimus ne rediau kaip kart4 per ketvirti;'
15.2. iengia posedZiq darbotvarkg, remdamasis komisijos nariq bei kitq Muziejaus darbuotojq

pasiulymais;
15.3. teikia Muziejaus direktoriui Rinkiniq komisijos nutarimus.

v. RINKTNTV KSMnLEKTAVTMo KoMISIJoS POSEDZTU PRoToKoLV naSvuas
IR NUTARIMU RENGIMAS

16. Rinkiniq komisija savo veikl4 iformina posedZio protokolais, juos ra5o ir nutarimus ruosia

kom isij os sekretorius.
tZ. Rinkiniq komisijos protokolus pasira5o visi, dalyvavg posedyje, komisijos narrar.

lB. Komisijos nutaiimai priimami balsq dauguma. Nutarimus pasira5o komisijos pirmininkas ir

sekretorius.
19. Komisijos nutarimus para5u ir antspaudu tvirtina Muziejaus direktorius.



20. Komisijos nutarimai segami i bylas, pradedant nuo pirmo posedZio baigiant paskutinio posedZio

nutarimais.
2I. Rinkiniq komisijos posedZio nutarimus saugos vyriausiasis fondq saugotojas, posedZio

protokolai perduodami i Muziejaus archyv4 terminuotam saugojimui.
22.Perkantmuziejines vertybes, rinkiniq komisijos posedZio protokolas arba jo i5ra5as pateikiamas

biudZetiniq istaigq buhalterines apskaitos tvarkymo centrui, eksponatq priemimo akte ira5omas '
protokolo numeris.


