tarybos

BTUDZETTNES ISTATGOS NERINGOS MUZIE.TAT

NUOSTATAT

I SKYRTUS
BENDT{O.II DALIS
NM. toliaLr * MLrzieius) yra savivaldybes biudZetine istaiga,
kaupianti, sauganti. tirianti, konservuojanti, restaurr-rojar.rti, eksponuojanti ir populiarinanti KurSiq
nerijos istorijos, archeologijos, etnografijos. gamtos, meno, ikonografijos muziejines vertybes.
Kur5iLl neriios istorini paveld4, raSytojo Thomo Manno ir jo Seimos humanistini palikirn4.
2. Muziejaus nuostatai reglamentuoja Muziejaus veikl4, jo tiksh-rs ir uZdavinius. teises ir
1. Neringos muziejai (santrumpa

pareigas. veiklos organizavim4. finansing veik14, reorganizavim4, pertvarkymq bei tikvidavirn4.

3. Muziejus veikia nuo 2016 m. balandZio I d. Neringos savivaldybes tarybos 2016 m. sausi<r
28 d. sprendimu reorganizavus Neringos istorijos mr-rzie.iq jr-rngin"ro budu, prijungr-rs j! prie Ra5ytolo
Thomo Manno mernorialinio muziejaus. Po reorganizavimo RaSy.to"io Thomo Manno memorialinis
muzie.ius, Nidos etnograf-rne Zvejo sodyba ir KurSiq nerijos istorijos mr-rziejus tapo biuclZetines
istaigos Neringos muziejai strukturiniais padaliniais, netr-rrindiais iuridinio asmens statuso.
Padal ini ai nera registruoj arni .luridiniLl asmen Ll reg i stre.
4. Muziejus yra istatymq ir kitq teises aktLl nr-rstatyta tvarka iregistruotas vie5asis juridinis
asnluo. turintis antspaudE su savo pavadinirnu ir savivalclybes herbu, s4skaitas banke. Muziejurs ir.fo
padaliniai turi savo logotipus ir kit4 atributiktl.
5. MuziejLrs gali tureti frlialus ar kitus struktlrinir-rs padalinius.
6. Savininkas - Neringos savivaldybe (toliau - Savivaldybe).
7. Savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Neringos savivaldybes taryba (toliaLr
- Savivaldybes taryba). Ji vykdo Lietuvos Respublikos biudZetiniLl fstaigq fstatyrne. L.ietuvos
Respublikos muziejq fstatyrne ir kituose teisds aktuose jos kompetencijai priskirtus igaliojimus.
8. Muziejaus veikla grindZiama Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu. Lietuvos
Respublikos biudZetiniq istaigq istatymu, Lietuvos Respublikos muziejq fstatymu, kitais istatymais
ir teises aktais, savininko sprendimais ir Siais nuostatais.
9. Muzieius - kulturos istaiga, pagal saugomus rinkimus, priskiriama istorijos. literatlros"
kraitotyros, etnografrjos, memorialinio, archeologijos protilio muziejams.
10. Muzieiaus buveinds adresas - Skrr-rzdynes g. 17,93123, Neringa. ldentitlkar,,imo koclas
30056449
1

1.

1

.

Muziejus gali buti paramos gavejas.

II. MUZIEJAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS
12. Muziejaus veiklos pagrindiniai tikslai:

12.t. kaupti, saugoti, tirli, konservuoti, eksponuoti bei populiarinti Kur5iq nerijos istorij4 ir
kultur4 atspindindias dvasines bei materialines vertybes, kaupti, saugoti, tirti, eksponuoti ir
populiarinantirasytojo Thomo Manno ir jo Seimos hurnanistinl palikimq;
12.2. susieti Kur5iq nerijos istorijos ir kulturos verlybiq apsaug4 su Neringos miesto
gyventoiq kult[ros bei svietimo poreikiais ir kultlros paslaugtl teikimu.

13. f gyvendindan'ras Siuos tikslus, Muziejus vykdo Sias funkcijas:

13.1. isig1,fa, tiria ir sistemina rnuzie.iing bei istorinE vertg turindius eksponatus, fbrmuoja
Muziejaus rinkinius;
13.2. uZtikrina sukauptq muziejiniq vertybiq apskait4, tinkamas saugojimo s4lygas ir apsaug4;
13.3. konservuoja muziejines vertybes, laikantis istatymq nustaty'tos tvarkos;
I 3.4. klasiflkuoia muziejiniq vertybiq rinkinius;
13.5. sudaro s4lygas Muziejuje saugomll muziejiniq verlybiq vie5am naudojimui: rengia
nuolatines, laikirias ir kilnojanias ekspozicijas, parodas, publikuoja tyrimq rezultatus, muziejiniq
susijusius leidinius;
vertybitl
- katalogus, rengia, leidZia ir platina su Muziejaus veikla
jq
vie5inimE per Lietuvos integrali4
ir
13.6. ,yido muziejiniq vertybiq skaitmeninirn4
muziejq inf-ormacing sistem4 (toliau t,lMIS). bendradarbiauia skaitmeninimo projektuose
Lietuvoj e ir uZsieny-j e:
13.7. dalyvauja bendrose regionq
1 3.8. bendradarbiauia su Svietinro
i3.9. organizuoja su Muzieiaus
susitikimus. pristatymus ir kt.);
13.10. palaiko ry5ius su Salies bei kitq valstybiq muzieiais. archyvais. bibliotekomis,
kolekcionieriais, kultlros, Svietimo istaigomis, Ziniasklaida;
Europos Sqiungos
1 3.1 i . rengia ir igyvendina regioninius, nacionalinius, tarptautinius,
stlukturiniLl fbndq ir kitq programq projektus;
13.12. prisideda prie Muziejaus darbuotojq tobulinimosi prograrnq rengimo ir vykdymo;
13.13. teikia metinius veiklos planus ir ataskaitas Savivaldybds tarybai ir Kult0ros
ministerijai:
13.14. Kultrlros ministro nustatyta tvarka priima archeologiniq kasinejimq metu rastus
radinius:
ams :
1 3. I 5 . teikia metodinE pagalb4 privatiems. vi suomeniniarns muziej
ve(ybes;
I 3.16. priima ir deponuoj a muziejines
13.17. organizuoja mokslinius tyrinrus, archeologitrius kasinejimus, ekspediciias;
I 3.I 8. propaguoja mokslinio tiriamoio darbo rezultatus;
I 3. 19. organizuoja nrokslinius seminarus ir konferencijas;
13.20. rengia su Muzieiaus veikla susilusi4 informacii4 elektroninese laikrnenose:
13.21. r,irtualiomis ekspozicijomis, parodomis pristato Muziejil interneto svetaitrese;
13.22. atlieka kitas teises aktuose nustatytas funkcijas'
13.23. organizuoja tnokytnus ir kvalifikacijos kelim4:
13.24. vykdo suven)rrq, nleno dirbiniq ir leidiniq mazmenittE prekyb4:
13.25. vykdo maisto ir nealkoholiniq gerirnq maZmeninq prekybq;
13.26. virtualiomis ekspozicijomis. parodomis pristato Muzieiq interneto svetaindse;
13.27. atlieka kitas teises aktuose nustatytas funkcijas.
14. Vykdo Siq rfiSiq veiklE:
14.1. suvenyrr+: meno dirbiniq ir religiniq reikrnenq specializuota maZmenine prekyba
(47.78.1 0):
14.2. kita maZmenine prek,vba nespecializuotose parduotuvese (47.1 9):
14.3. uZsakomasis pardavirnas pa5tu arba internetu (47'91);
14.4. kita maZmenine prekyba ne parduotuvese, kioskuose ar prek-vvietese (47.99):
14.5. gelimq pardavimo vartoti vietoie veikla (56.30):
14.6. knygq leidyba (58.1 i);
14.7. Lurnalq ir periodiniq leidiniq leidyba (58.14);
14.8. Zinynq. katalogq ir adresq s4ra5q leidyba (58.12);
14.9. kita leidyba (58.1 9):
I ,1.1 0. kino filmq. r,aizdo filmq ir teler,izijos plogramq gam5'ba (59.1 1);

hunranitariniq mokslq tiriamieii ir taikomieji darbai (72.20.10):
14.12. socialiniq nrgksiu tiriagieii ir taikornieji darbai (72.20.20);

14.1 1 .

14.13. nuosavo arba nutimojamoio turto nuoma ir eksploatavimas (68.20);
14.14. vieSqlq ryiiq ir komunikacif os veikla (70.21):
14.15. reklama (73.1):
I

4.16. atstovavimas Ziniasklaidai

(7

3.12);

14.17. rinkos tyrimas ir vie5osios nuomones apklausa (13.20);
14. I 8. fotografavirno veikla Q a.20);

ekskursijq organizatoriq veikla (79.12);
kitq i5ankstinio uZsakymo ir susijusiq paslaugq veikla (79.90);
posedZiq ir versio renginiq organizavimas (82.30);
kult[rinis Svietimas (85.52);
kitas mokymas (85.5);
kitas. niekur kitur nepriskirtas Svietimas (85.59);
klrybine. menine ir programq organizavimo veikla (90.0):
menind kuryba (90.03);
14.27 . naryst6s organizaciiq veikla (94);
14.28. kitq narystes organizacijq veikla Oa.%;
14.29. kita, niekur kitur nepriskirta. aptarnavimo veikla (96.09).
4.19.
14.20.
14.21.
1 4.22.
14.23.
14.24.
14.25.
14.26.
1

III. MUZIEJAUS FONDAI, MUZIEJINIU VERTYBIU APSAUGOS
UZTTXRTNIMAS IR JI.} RESTAURAVIMAS

I5. Muziejaus f-ondq rinkiniai. atsiZvelgiant imuziejiniq vertybiq i5liekam4jq vertq. skirstorni
i:

15.1. pagrindini Muziejaus fbnd4 (Sifi'as NIM GEK). Pagrindinj Muziejaus fondq sudaro
ntuziejines veilybes, turindios iSliekamqj4 vertq. Pagrindiniarr:re lbnde gali buti i5skirli fondai"
kuriems reikia specialios apskaitos ir apsaugos:
15.2. pagalbini Muziejaus fbnd4 (Sifras NIMP GEK). Pagalbini Muziejaus fondE sudaro
r.nuziejines vert,vbes. neturindios i5liekamos vertes. taip pat objektai. naudojami parodoms ir
ekspoziciioms apipavidalinti, informacijos, r.nokymo, demonstravirno ir panaSiems tikslams.
15.3. pagrindiniame fbnde yra i5skirtas specialios apskaitos ir apsaugos fondas.
16. Muziejaus rinkiniai kaupiarni Sion-ris pagrindinemis kryptimis: archeologlja, istorija.
etr, ografiia. daile. fbtografija, ikonografija. literatfira.
17. Visi iMuziejaus nuoiating apskait4 ftraukti ir iinventorines knygas lra5yti eksponatai yra
Zymimi Muziejaus santrumpa NiM. pirmines apskaitos ir inventoriniq knygq Sifrais ir nurneriais.
18. Muziejaus pagrindinio fbndo rinkiniai ir jq Sifiai:
l8.l.lB - istorinis-buitinis (medis, metalas. keramika. baldai. ginklai, archeologiniai radiniai.
numizrratika,/monetos. ordinai. rnedaliai Zetonai, Zenkliukai. popieriniai pinigai).
18.2. D - dailes rinkinl,s (tapyba. grafika, skulptura. fotografija, rregatyvai. atvirukai).
18.3. T - tarybinis (tarybine raStija TR. tarybiniai daiktai * TD).
18.4. R - raStija (rankraidiai, spausdinti dokumentai. retos knygos).
18.5. RaSytojo Thomo Manno fondas: raStijos TMM R; meno kuriniai TMM MK: fbtografiia
TMM F; Siuolaikinis fondas - TMM SF.
19. Pagalbinio rinkinio skyriai ir Sifrai:
19.1. FP - fbto-audio-video rinkinys:
19.2. DP - dailes rinkinys;
19.3. PP * ivairiornis technikomis i5 popieriaus ir ant popieriaus sukurtq eksponatq rinkinys;
19.4. RaSytojo Thomo lt4anno fondas: foto-audio-r,ideo rinkinys TMM FPI dailes rinkinl's
DP: ivairiomis technikomis i5 popieriaus ir ant popieriaus sukur-tq darbq rinkinys PP" biblioteka
T]\4M R
20. Muzieiiniq vertybiq prisk-vrirno pagrindiniam, pagalbiniarn. jq apskaitos. saugojinio.
restauravimo ir naudojimo tvarkq bei saugojimo s4iygas nustato Kultlros ministro patvirtinta
muzieiuose esandiu rinkiniq apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija.

21. Rinkiniq apsaug4, apskaitq ir saugojimq uZtikrina Muziejaus direktoriaus pavaduotojas '
vyriausiasis fbndq saugotojas, kuri Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka i pareigas
priima Muziejaus direktorius.
22. Muziejq lbndo vertybes ankstesniems savininkams negrqZinamos, i5skyrus atvejus.
numatytus istatymq. tarptautiniq sutardiq.
23. Muziejuje esandiq muziejiniq vertybiq apskaitE ir apsaug4 tikrinti turi teisg Savivaldybes
taryba, Kultlros ministerija ir kitos istatymq f galiotcls kontrol6s institucijos.
24. Konservuoti ir restauruoti muzieiines vertybes turi teisg atestuoti restauratoriai. taip pa1
atestuotq restauratoriq vadovaujami asmenys.

IV. MUZIEJAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
25. Muziejui vado'i,auja direktorius, kurj Lietuvos Respublikos teisds aktq nustatyta

truarka

skiria ir ji

atleidZia Savivaldybds meras.
26. Muziejaus direktorius:
26. 1 . organizuoja visq Muziejaus veikl4 ir atsako uZ i4;
26.2. teikia Savivaldybds merui ir Savivaldybds administraci.jos direktoriui svarstyti veiklos ir
kitus klausimus;
26.3. tvirtina Muzielaus stmktfir4, pareigybiq s4raS4. nustato Muziejaus darbuotojams
atlyginimo dydZius. nevir5ydamas nustatyto didZiausio Ieistino pareigybiq skaidiaus ir darbo
uZrnokesdiui skirtq asignavimq;
26.4. atidaro ir uZdaro s4skaitas bankuose;
26.5. be atskiro igaliojimo veikia Muzieiaus vardu ir i5duoda igaliojimus vykdyti toms
funkcijoms, kurios yra jo kompetencijoje;
26.6. tvirtina progralnq s4matas:
26.7. tvitina ekspozici-jq ir parodq terning struktlr4, parengtus publikuoti leidinius:
26.8. priirna I darbq ir atleidZia i5 darbo Muziejaus darbuoto.ius, skiria iiems drausmines
nuobaudas ir paskalinimus savo kompetencijos ribose. leidZia isakymus. reguliuojandius Muziejaus
darbq. kitus vidaus norminius aktus:

26.9. nustato darbuotoiarns atlygirrirno priedo ir premijq dydf ;
26.10. Muziejaus vardu sudaro sandorius;
26.11. teisds aktq nustatyta tvarka atstovauja Muziejui teisme arba kitose instituciiose:
26.12. sudaro komisijas Muziejaus veiklos problemorns sprqsti;
).6.13. teikia sillyrnus Savivaldybes tarybai Muziejaus darbo organizavimo klausimais;
26.14. uZtikrina racionaiq ir taupq 1e5q bei tur-to naudojimq. veiksming4 Muziejaus vidaus
kontrolds sistemos suklrirnq.ios veikimq ir tobulinim4.
2T.Muzieiaus vyriausiuo.iu finansininku negali blti Muziejaus direktorius bei asnlenys, susiig
giminystes rysiais (tivai, iteviai. sutuoktiniai. broliai. seserys. vaikai. taip pat sutuoktinio broliai.

ir vaikai).
28. Muziejaus darbuotojq tarnybiniai atl.vginimai ir darbo apn'rokejimo s4lygos tvirtinamos
Lietuvos Respublikos istatymq ir Vyriausyb€s nutarimq nustatyta tvarka.
29. DidZiausiq leistinq pareigybiq skaidiq nustato ir tvirtina Savivald,vbds tar,vba.
30. Muziejaus vald-vrne visuomeniniais pagrindais gali buti sudaronla Muziejaus taryba,
atliekanti eksperlo ir konsultanlo funkcijas. sprendZiant Muzieiaus politikos formavimo ir
igr vendininro klausirnus.
3l . Muzieiaus tarybos sudeti ir veiklos nuostatus tvirtina Savivaldybes taryba.
seserys. tevai

V. MUZIE.IAUS TEISES IR PAREIGOS
32. Muzieius turi teisg:
32.1. tureti sEskaitas bankuose. savo Zenkl4. antspaudq

a

32.2. pirkLi ar kitokiais bfidais jsigyti savo veiklai reikaling4 turtq naudoti, valdyti. disponuoti
.iuo istatymll nustatyta tvarka:
32.3. gauti leSq ar kitokio turto i5 ivairiq nevalstybiniq organizacijq. fbndq. asmenq, tikslinius
asignavimus:
32.4. teikti atlygintinas paslaugas, kuriq sEra54 ir kainas tvirtina Savivaldybes taryba;
32.5. teisds aktq nustatyta tvarka sudaryti sutartis ir prisiimti isipareigojimus;
32.6. gauti paramE;
32.T.bendradarbiauli su savo veiklai itakos turindiais fiziniais iriuridiniais asmenimis;
32.8. vykdyti Salies ir tarptautinius projektus:
32.9. stoti ir jungtis jasociacijas. dalyvautijq veikloje;
32. I 0. Savivaldybes tarl,bos leidimu steigti padalinius:
32.11. tureti ir kitokias Siais nuostatais nunratytas civilines teises bei pareigas. iei ios
neprie5tarauja [.ietuvos Respublikos istatymams.
33. Muzie.ius privalo:
33.1. rengti istaigos veiklos programas. atitinkandias nuostatuose numatytus tikslus ir
uZdavir-rius:

33.2. naudoti leSas Muziejaus nuostatuose numatytiems tikslams ir uZdaviniams igyvendinti;
33.3. tvarkyti buhalterinq apskait4. teikti finansing ir statistinE infonnacijq valstybes
institucijoms ir moketi mokesdius f statymq nustatyta tvarka:
33.4. uZtikrinti Muziejaus darbuotojams saugias darbo s4lygas:
33.5. teikti Savivaldybes tarybai ir kitoms teisds aktuose numatytoms instituciioms savo
veikios ir finansines ataskaitas, bei garantuoti Siq ataskaitq teisingumq:
33.6. vieSus praneSimus skelbti Neringos savivaldybes ir Muzieiaus interneto svetaindse.
34. Muziejus gali tureti kitas fstatymuose ir kituose teises aktuose numatytas teises ir
pareigas.

VI. MT]ZIEJAUS TURTAS IR LESOS
35. Muzieiaus tnrt4 sudaro .io veiklai naudojami pastatai, Muziejaus apskaitoje esandios
muziejirres vertybes. intelektualinio darbo rezultatai, ilgalaikis materialus turtas. firransiniai
iStekliai. tuftas. gautas kaip parama" kitas su istaigos veikla susijgs, teisetai jgytas turtas.
36. Muziejus patikejimo teise valdo. naudoia ir disponuoja perduotu turtu.
37. Muziejus gali parduoti. perduoti, perleisti. iSnuomoti. iSsinuomoti, ikeisti ilgalaiki turt4,
taip pat laiduoti ir garantuoti .juo kitq subjektq prievoliq vykdyrnE tik Savivaldybes tarybai leidus.
Muziejus. pardavgs jo veiklai nereikaiingas materialines verl-vbes, gautas pajamas naudoja 5iq
nuostatq nustatyta tvarka.

38. Muziejq galir,ra perkelti i5 uZimarntl patalpq tik i geresnes. Muzieiaus funkcijoms atlikti
tinkamas. patalpas.
39. Muziejus -vra i5 dalies finansuojamas i5 Savivaldybes biudZeto pagal patvirtintas s4nra1as.
40. Muziejaus le5q Saltiniai:
40. I. Savivaidybes tar,vbos skirti biudZeto asignavimai;
;10.2. valstybes biudZeto asignavirnai :
40.3. iplaukos uZ mokamas paslaugas:
40.4. leSos skirtos pagai tikslines programas,
:10.5. fiziniq ir juridiniq asmenq parama:
,10.6. kitos teisetai
igytos leSos.

VII. MUZIE,JATJS ASIGNAVIMI.I VALDYMAS
i . Muzieiaus direktorius pareigos:
.{1.1. organizuoti Muziejar"rs veikl4, kad butq igyvendinami Muzieiaus tikslai
nustatrrtos funkcij os:
4

ir

atliekarnos

41.2. uLtikrinti. kad butq laikomasi istatymq, kitq teisds aktq ir Muziejaus nuostatq:
41.3. nustatyta tvarka priimti ir atleisli Muzie.jaus darbuotojus;
41.4. tvirtinti Muziejaus struktDr4 ir pareigybiq s4ra54, nevirSijant nustatyto didZiausio leistino
pareigybiq skaidiaus:
41.5. garantuoti, kad pagal I-ietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitornybes jstatyrnrl
teikiami ataskaitq rinkiniai ir statistines ataskaitos b[tq teisingi:
41.6. uZtikrinli racionalq ir taupq le5q bei tufio naudoiirn4. veiksming4 Muziejaus vidaus
kontroles sistemos sukhrim4, jos veikimq ir tobulinim4.
41.7. naudoti skirtus biudZeto asignavimus pagal nuslatytq paskinl patvirtintonts programoms

vykdyti:
u|1.8. organizuoti i5 biudZeto finansuojamll programq rengimtl

ir vl,kdymq:
41.9. tvirtirtti vadovaujamos istaigos programas. jq sqmatas, nevir5ijant Sioms programoms
patvirtintq bendrqiq asignavirrq, tarp ill - iSlaidorns. i5 jq .' darbo uZmokesdiui ir turtui isigyti,
sLr111r.l:

4l . I 0. [.ietuvos Respublikos finansq ministerif os nustatyta tvarka ir Savivaldybis
administraciios direktoriaus nustatytais terminais teikti finansing ir kit4 atskaitonrybg:
41.1 I. kontroliuoti ir vykdyti Muzie.jaus jsipareigo.iimus.
42. Muzteiaus direktorius turi teisg:
42.1. biudZetiniais nretais. ne vdliau kaip likus 10 dienq iki atitinkarno ketvirdio pabaigos.
ra5tu teikti pra5ymus Savivaldybes administracijai del patvirtintq Muziejaus programoms biudZelo
asignavimq pagal ekonorning klasifikacijq paskirties pakeitirno. nevir5ijant patvirtintq bendrqiq
asignavimq iSlaidorls. i5 jq _. darbo uZmokesdiui. sumq. Asignavimli sulxos i5laidoms. iS jq '. darbo
uZrnokesdiui. yra maksimalios. ir jLI ekonomija Savivaldybes tarybos sprendimu gali blti
naudojarna turtui isigyti :
42.2. biudZetiniais metais, kart4 per ketvirti. ra5tu teikti pra5ymus Savivaldybes
adrninistracijai del programoms vykdyti skirtq asignavimq ketvirtinio paskirstymo pakeitimo;
42.3. rengiant biudZeto projekt4, teikti programq beijq s4matq alternatyvas.
43. Muziejaus direktorius istatymq nustatyta tvarka atsako uZ:
43.1. programq vykdym4. programq sqmatq sudarymq ir vykdyrl4. nevirSijant patvirlintq
asignaviniq suml|. uZ paskirtq asignavimq efektyvq. atitinkanti programo.je nustatytus tikslus ir
rezuitatyvll naudoj ir"n4:
43.2. atsiskaitymus su darbuotojais, rlokesdiq administravimo istaigomis. r,isq rtiiq energijos
ir kitq darbq. paslaugq bei prekiq tiekejais. iSskyrus atvejus. kai iaiku neapmokarros mokejimo
paraiSkos. pateiktos biudZeto asignavimants gauli:
;13.-1.

buhalterines apskaitos organizavimq
pagal istatymq ir kitq teises aktq reikalavimus.

ir finansinds atskaitornybes rengirnq bei pateikim4

VIII. DARBO SANTYKIAI IR DARBO APMOKEJIMAS
-14. Muziejaus darbuotojq darbo santykius ir darbo apmokejimq reglan-rentuoja Lietuvos
Respublikos darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos muzieiq istatymas. Sie nuostatai. Muzieiaus
darbo tvarkos taisykles ir kiti teises aktai.

IX. FINANSINES VEIKLOS KONTROLE
4-5. Muzie.iaus tinansines veiklos kontrolg vykdo Savivaldybes kontroles ir audito taml,ba ir
kitos valstybines instituci.ios at jstaigos. istatymq ir kitq leisds aktq nustatyta tvalka.

x. vrEsu PRANESTMU SKELBTMO TVARKA
'16. VieSi pranesinrai

skelbiami Neringos savivald),bes ir Muziejaus intemetcl svptaindse.

I
xI. NUOSTATU KEITIMO TVARKA
47 .

1

Muziejaus nuostatai keidiarni ir tvifiir-rami Savivaldybes tarybos sprendimu-

XII. MUZIEJAI]S REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS
48. Muzieius gali blti likviduotas, pertvarkytas arba reorganizuotas Lietuvos Respublikos
istatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

tarybos igaliotas asmuo
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