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Vilniaus miesto savivaldybes tarybos
2020 m. sausio 22 d.

sprendimuNr. 1-392

vrnSosros ISTArcos vTLNTAUS MTESTo MUZTEJAUS
ISTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vie5oji istaiga Vilniaus miesto muziejus (toliau - Muziejus) yra pelno nesiekiantis ribotos
atsakomybes vieiasis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Siais istatais (toliau -

Lietuvos Respublikos vie5qjq istaigq istatymu, kitais Lietuvos Respublikos istatymais ir teises

2. Muziejaus teisine forma - vie5oji istaiga.
3. Muziejus isteigtas neribotam laikui.
4. Muziejaus r[Sis - istorijos muziejus.
5. Muziejaus pavadinimo santrumpa - VMM.
6. Muziejus filialq neturi.
7. Muziejaus finansiniai metai yra sausio I d.-gruodLio 3I d.

II SKYRIUS
MUZIEJAUS VEIKLOS TIKSLAI

8. Muziejaus veiklos tikslai - sistemingai kaupti, moksli5kai tyrineti ir Siuolaiki5kai pristatyti
Vilniaus istorij4, kulturE, urbanistik4 ir architekt[rq, socialinius ir demografinius procesus, bendruomenes
ir kitus miesto gyvenimo aspektus, su tuo susijusias Zinias ir artefaktus, skatinti domejimqsi Vilniaus
praeitimi, dabartimi ir ateitimi bei puoseleti aktyvq pilieti5kum4.

9. [gyvendindamas savo tikslus, Muziejus:
9.1, rengia laikinas parodas;
9.2. kuria ir priZi[ri nuolating miesto paZinimo ekspozicij4;
9.3. vykdo ir skatina mokslinius tyrimus, juos vie5ina organizuodamas konferencijas, paskaitas,

publikuodamas akademinius tekstus, taip pat renka informacij4 apie kitose atminties institucijose esandi4
Vilniaus miesto istorijos tyrimams aktuali4 medLiagq;

9.4. pristato vykdomq veikl4 visuomenei;
9.5. skatina ir palaiko isitraukim4 iVilniaus paLinimq, dalijim4si Vilniaus atmintimi;
9.6. kaupia, tiria ir pristato su Vilniaus istorija ir dabartimi susijusi4 kolekcij4;
9.7. renka teminiq leidiniq kolekcij4 @ibliotekq) ir teikia informacij4 apie miestq visuomenei,

ikuria ir palaiko Vilniaus paZinimo centrq;
9.8. palaiko ry5ius ir bendradarbiauja su pana5aus pobfldZio istaigomis ir organrzacijomis.
10. Muziejaus veiklos ni5ys (pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos

Vyriausybes generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. isakymu Nr. DI-226,,Dd1 Ekonomines veiklos
rD5iq klasifikatoriaus patvirtinimo" patvirtint4 Ekonomines veiklos ruSiq klasifikatoriq (EVRK 2 RED):

10.1. muziejq veikla (91.02);
10.2. bibliotekq, archyvq, muziejq ir kita kultflrine veikla (91.0);
10.3. istoriniq vietq ir pastatq bei pana5iq turistq lankomq vietq eksploatavimas (91.03);
10.4. pramogq ir poilsio organizavimo veikla (93.2);
10.5. kita pramogr+ ir poilsio organizavimo veikla (93.29);
10.6. bendroji vie5ojo valdymo veikla (8a.11);
I 0.7. kulturinis Svietimas (85.52);
10.8. menine kuryba (90.03);
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XIII SKYRIUS
DOKUMENTV IR KITOS INFORMACIJOS APIE ISTAIGOS VEIKLA PATEIKIMO

DALININKAMS TVARKA

6g. Muziejaus vadovas privalo ra5tu praneiti dalininkams apie ivykius, turindius esminds

reikSmes Muziej aus veiklai.
69. Dalininkai turi teisg bet kuriuo metu pareikalauti susipaZinti su Muziejaus dokumentais ir

gauti Muziejaus tuiim4 informacrj4 apie jos veikl4.
70. Dalininkui raStu pariikuluuus, Muziejus ne veliau kaip per 7 darbo dienas nuo reikalavimo

gavimo dienos privalo sudaryii dalininkui galimybg susipaZinti ir pateikti kopijas Siq dokumentq: {statq,

hnansiniq ataskaitq rinkini, Muziejaus finansiniq metq veiklos ataskait4, tais atvejais, kai auditas atliktas,

auditoriaus i5vadq, visuoiinio dalininkq susirinkimo protokolq ir kitq dokumentq, kuriais iforminti
visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimai, dalininkq sqraS4 ir kitus Muziejaus dokumentus'

Tl.Muziejaus dokumentai, jq kopijos ar kita informacija dalininkams pateikiama

neatlygintinai.

XIV SKYRIUS
VIESV PRANESIMV IR SKELBIMV PASKELBIMO TVARKA

72. Vie5i prane5imai skelbiami valstybes imones Registrq centro elektroniniame leidinyje

,,Juridiniq asmenq vie5i prane5imai".
73. Visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimai ir kiti prane5imai, su kuriais reikia supaZindinti

dalininkus arba kitus asmenis, issiundiami registruotu lai5ku paskutiniu Zinomu adresu arba iteikiami
pasiraSytinai ar elektroniniq rySiq priemondmis ne veliau kaip per 15 dienq nuo sprendimo priemimo

di"nor. Skubls praneiimai gali bilti perduoti elektroniniq ry5iq priemondmis, originalai t4 padiq dien4

i5siundiami adresatui registruotu lai5ku ar iteikiami pasira5ytinai.
j4.ULvieSq praneiimq ir skelbimq paskelbim4, taip pat praneSimq iSsiuntimq laiku ar jq iteikim4

pasira5ytinai atsako Muziejaus vadovas'

XV SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE MUZIEJAUS VEIKLA PATEIKIMO VISUOMENEI TVARKA

75. Muziejaus vadovas turi parengti ir pateikti visuotiniam dalininkq susirinkimui praejusiq

finansiniq metq Muziejaus veiklos ataikait4. Muziejaus veiklos ataskaita ne veliau kaip per 30 dienq nuo

visuotinio dalininkq susirinkimo turi buti pateikta Juridiniq asmem+ registrui ir paskelbta Muziejaus

intemeto svetaineje, jeigu Muziejus j4 turi.
76. Informacijq, kuri teikiama visuomenei apie Muziejaus veikl4, nustato visuotinis dalininkq

susirinkimas, ji skelbiama Muziejaus interneto svetaineje, jeigu Muziejus j4 turi. UZ jos paskelbim4 yra

atsakingas Muziej aus vadovas.
77. Kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo gali susipaZinti su Muziejaus veiklos ataskaita ir kita

visuomenei pateikiama informacija Muziejaus buveineje Muziejaus darbo valandomis, pateikqs prasym4.

XVI SKYRIUS
ISTATU KEITIMO TVARKA

78. fstatq keitimo tvarka nesiskiria nuo Viesqjq istaigq istatyme nurodytos tvarkos'
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