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ŠVENČIONIŲ R. ADUTIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

MUZIEJAUS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Pavadinimas – Švenčionių r. Adutiškio pagrindinės mokyklos muziejus.  

2. Pavadinimo santrumpa – AMM.  

3. Teisinė forma – mokyklos muziejus.  

4. Buveinės adresas – Postavų g. 36, LT-18290 Adutiškio mstl., Adutiškio sen., Švenčionių r. 

sav. 
5. Muziejaus rūšis – mokyklos istorijos, krašto istorijos muziejus.  

6. Muziejaus savininkas – Švenčionių r. Adutiškio pagrindinė mokykla.  

7. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Švenčionių r. Adutiškio pagrindinė 

mokykla.  

8. Savo veikloje muziejus vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos raštu 

2012-05-11 Nr. SR-2384 ,,Dėl pasiūlymų organizuoti mokyklų muziejų veiklą“, LR muziejų 

įstatymu, Švenčionių r. Adutiškio pagrindinės mokyklos muziejaus nuostatais ir kitais LR teisės 

aktais.  

 

II. MUZIEJAUS VEIKLOS MISIJA, TIKSLAI IR FUNKCIJOS 
 

1. Muziejaus misija – ugdyti mokinių pilietinę ir tautinę savimonę, skatinti mokinių ir mokyklos 

bendruomenės domėjimąsi savo mokyklos bei krašto praeitimi ir dabartimi, materialiu ir 

nematerialiu kultūros paveldu.  

2. Pagrindiniai muziejaus tikslai – kaupti, saugoti, eksponuoti ir populiarinti Švenčionių r. 

Adutiškio pagrindinės mokyklos istorijos, krašto istorijos materialines ir nematerialines vertybes.  

3. Įgyvendindamas tikslus, muziejus vykdo šias funkcijas:  

3.1. kaupia, saugo, eksponuoja ir populiarina Švenčionių r. Adutiškio pagrindinės mokyklos 

istoriją, krašto istoriją atspindinčius muziejinių vertybių rinkinius, taip pat kitą, istoriniu ar kitu 

kultūros požiūriu vertingą medžiagą;  

3.2. vykdo sukauptų muziejinių vertybių apskaitą ir užtikrina apsaugą;  

3.3. ruošia nuolatines ir laikinas ekspozicijas, parodas, organizuoja kitus su muziejaus veikla 

susijusius renginius;  

3.4. dalyvauja ugdymo procese: vyksta dalykų pamokos, pristatomi projektiniai darbai.  

 

III. MUZIEJAUS FONDO RINKINIAI 

 

4. Muziejaus fondo rinkiniai suskirstyti į:  

4.1. pagrindinį fondą;  

4.2. pagalbinį fondą.  

 



5. Muziejaus rinkinių komplektavimo kryptys:  

5.1. mokyklos istorija;  

5.2. krašto istorija;  

6. Muziejaus rinkinių šifre nurodoma muziejaus pavadinimo santrumpa – AMM.  

7. Muziejaus fondo rinkiniai yra aprašyti muziejaus inventorinėje knygoje.  

8. Muziejaus fondo rinkiniai yra saugomi atskiroje, muziejui skirtoje patalpoje.  

 

IV. SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS 

KOMPETENCIJA 

 

9. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija:  

9.1. tvirtina muziejaus nuostatus;  

9.2. priima sprendimą dėl muziejaus reorganizavimo ar likvidavimo;  

9.3. priima sprendimą dėl muziejaus veiklos nutraukimo;  

9.4. sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.  

 

V. VADOVAVIMAS MUZIEJUI 

 

10. Muziejui vadovauja mokyklos direktoriaus įsakymu paskirtas mokytojas.  

11. Muziejaus vadovas:  

11.1. organizuoja muziejaus darbą, kad būtų įgyvendinamos muziejaus atliekamos nustatytos 

funkcijos;  

11.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Muziejaus nuostatų. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Muziejaus nuostatus keičia savininko teises ir pareigas įgyvendinanti Švenčionių r. Adutiškio 

pagrindinė mokykla.  

13. Pasiūlymus dėl muziejaus nuostatų keitimo teikia muziejaus vadovas. 

_____________________________ 


