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Patvirtinta 2012 m. balandžio 11 d. 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Lietuvos skyriaus (toliau ICOM Lietuva) įstatai yra pagrindinis 

organizacijos veiklą reglamentuojantis dokumentas.  

2. ICOM Lietuva yra savarankiška, ne pelno siekianti organizacija, vienijanti muziejus (institucijas) ir 

muziejų specialistus. ICOM Lietuva teisinė forma – asociacija. 

3. ICOM Lietuva skyrius veikia kaip juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu, 

atsiskaitomąją bei valiutinę sąskaitas viename iš Lietuvos Respublikoje įregistruotų bankų. ICOM 

Lietuva skyrius už savo prievoles atsako visu jam priklausančiu turtu ir neatsako už jos narių 

prisiimtus įsipareigojimus. 

4. ICOM Lietuva savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos 

visuomeninių organizacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos Muziejų įstatymu, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, ICOM Muziejų etikos kodeksu bei šiais įstatais. 

5. ICOM Lietuva turi teisę gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme numatyta 

tvarka. 

6. ICOM Lietuva adresas: Didžioji g. 4, LT-01128 Vilnius. ICOM Lietuva buveinės vieta yra keičiama 

Visuotinio narių susirinkimo sprendimu bendra tvarka. 

 

II. VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

1. Pagrindinis ICOM Lietuva tikslas yra skatinti Lietuvos muziejų specialistų bendradarbiavimą, 

savitarpio paramą, žinių sklaidą, plėtoti jų profesinius ryšius su Tarptautine muziejų taryba, jos 

tarptautiniais ir nacionaliniais komitetais bei kitomis organizacijomis, susijusiomis su muziejais ir 

muziejų profesijomis.  

2. Pagrindiniai ICOM Lietuva uždaviniai yra: 

a. propaguoti ICOM narystę tarp savo šalies muziejų ir jų darbuotojų; 

b. remti ir aiškinti Tarptautinės muziejų tarybos tikslus ir siekius, skleisti jos idėjas Lietuvos 

muziejų darbuotojų tarpe; 

c. teikti pagalbą realizuojant Tarptautinės muziejų tarybos programas; 

d. tarpininkauti ICOM Lietuva narių ir Tarptautinės muziejų tarybos bendradarbiavimui; 

e. atstovauti ICOM Lietuva narių interesus Tarptautinės muziejų tarybos Vykdomojoje taryboje; 

f. dalyvauti Lietuvos muziejų specialistų bendros veiklos programose; 

g. atstovauti ir rūpintis Lietuvos muziejų specialistų interesais Lietuvos valstybinėse ir privačiose 

įstaigose bei visuomeninėse organizacijose. 

h. raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguojant ICOM Lietuva 

tikslą ir uždavinius. 

3. Savo tikslų ICOM Lietuva siekia teisėtais, prieinamais ir deramais būdais, leidžiančiais jam vykdyti 

savo funkcijas. 

 

 

 



 

III. SĄVOKOS IR TERMINAI 

 

1. Muziejus – nesiekianti pelno, vieša, visuomenei bei jos tobulėjimui tarnaujanti institucija, kaupianti, 

konservuojanti, tyrinėjanti, eksponuojanti ir populiarinanti studijų, mokslo ir laisvalaikio tikslais 

žmonijos ir ją supančios aplinkos materialius ir nematerialius liudijimus. Šis muziejaus apibrėžimas 

yra taikomas be apribojimų, susijusių su valdžios pobūdžiu, teritorija, institucijos funkcine struktūra 

ar rinkinių pakraipa. Be institucijų, vadinamų muziejais, jiems gali būti prilyginami: 

a. muziejinio pobūdžio gamtos, archeologijos ir etnografijos paminklai, vietovės, įsigyjantys, 

konservuojantys ir propaguojantys žmonijos ir ją supančios aplinkos materialius ir 

nematerialius liudijimus; 

b. institucijos, kaupiančios ir eksponuojančios gyvuosius augmenijos ir gyvūnijos pavyzdžius, 

kaip botanikos ir zoologijos sodai, akvariumai ir vivariumai; 

c. mokslo centrai ir planetariumai; 

d. konservavimo institutai ir parodų galerijos, nuolat išlaikomos bibliotekų ir archyvų centrų; 

e. gamtos rezervatai; 

f. tarptautinės, nacionalinės, regioninės organizacijos, atsakingos už muziejus; 

g. nepelno institutai ar organizacijos, vykdančios tyrinėjimą, švietimą, mokymą, dokumentavimą 

ir kitokią su muziejais bei muziejininkyste susijusią veiklą; 

h. kitos institucijos, užsiimančios moksline, edukacine ar pedagogine veikla, jei ICOM Lietuva 

valdyba nusprendžia, kad jos turi kai kuriuos ar visus muziejaus, muziejaus rėmėjo ar 

muziejininko bruožus. 

2. Muziejaus specialistas – tai muziejų ar jiems prilyginamų institucijų darbuotojas, turintis specialų 

išsilavinimą ar atitinkamą praktinį patyrimą tam tikroje su muziejaus darbu ir veikla susijusioje 

srityje, arba asmuo, pripažįstantis Muziejų etikos kodeksą ir padedantis muziejams kaip specialistas ar 

konsultantas, bet neužsiimantis jokia komercine veikla, susijusia su muziejais. 

3. Narys – asmuo ar organizacija, kasmet iki vasario 15 d. sumokantis nario mokestį. 

 

IV. NARYSTĖ, NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

1. ICOM Lietuva nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, ne jaunesni nei 18 metų, dirbantys 

Lietuvos muziejuose ar įstaigose, prilyginamose muziejams, į pensiją išėję šių įstaigų ar muziejų 

darbuotojai, studentai, studijuojantys muzeologiją. 

2. ICOM Lietuva nariais negali būti asmuo ar įstaiga (taip pat ir jos darbuotojai), kurie prekiauja (perka 

ir parduoda siekdami pelno) kultūros vertybėmis, tarp jų meno kūriniais ir gamtos bei mokslo 

objektais. Tokie pat apribojimai taikomi asmenims ar įstaigoms, užsiimantiems veikla, galinčia kelti 

interesų konfliktus. 

3. ICOM Lietuva nariai gali būti individualūs, instituciniai, asocijuoti, rėmėjai, garbės nariai, studentai: 

a. Individualūs nariai – muziejininkai, dirbantys visą ar ne pilną darbo dieną, išėję į pensiją 

muziejininkai, kiti asmenys, kurių patyrimas ar profesinė veikla yra reikšmingi ICOM Lietuva 

ar jos programoms. Kiekvienas individualus ICOM Lietuva narys turi vieną balso teisę. 

b. Instituciniai nariai – muziejai ar kitos įstaigos, atitinkančios muziejaus apibrėžimą arba 

muziejus valdančios ar jiems pavaldžios organizacijos. Instituciniai ICOM Lietuva nariai  turi 

tiek balsų teisių, kiek turi institucinių ICOM narių kortelių. 

c. Nariai rėmėjai – individualūs nariai, kurie nėra muziejininkai, tačiau nori prisidėti prie ICOM 

Lietuva veiklos dėl savo domėjimosi muziejų veikla ir jų tarptautiniu bendradarbiavimu. 

Nariams rėmėjams taikomas 50 % didesnis individualaus nario mokestis. Nariai rėmėjai 

neturi balsavimo teisės visuotiniuose ICOM Lietuva susirinkimuose ir negali būti renkami į 

ICOM Lietuva valdybą. 

d. Garbės nariai – individualūs nariai, kurių indėlis į muziejininkystės plėtrą ir ICOM Lietuva 

veiklą yra pripažįstama muziejininkų tarpe. Garbės nariai nemoka nario mokesčio ir neturi 

balsavimo teisės visuotiniuose ICOM Lietuvos narių susirinkimuose. 

e. Studentai – studijuojantys muzeologiją ir su muziejine veikla susijusias disciplinas Lietuvos ir 

užsienio universitetuose. Studentams nariams taikoma 50% individualaus nario mokesčio 



nuolaida. Studentai nariai neturi balsavimo teisės visuotiniame ICOM Lietuva narių 

susirinkime ir negali būti renkami į ICOM Lietuva valdybą. 

 

4. ICOM Lietuva narių teisės: 

a. dalyvauti ICOM Lietuva veikloje; 

b. rinkti ir būti išrinktam į ICOM Lietuva valdybą; 

c. dalyvauti ir balsuoti visuotiniame narių susirinkime; 

d. bet kada išstoti iš ICOM Lietuva organizacijos; 

e. dalyvauti Tarptautinės muziejų tarybos vieno ar kelių Tarptautinių komitetų veikloje; 

f. dalyvauti Tarptautinės muziejų tarybos Generalinėje konferencijoje ir Generalinėje 

asamblėjoje; 

g. siekti būti išrinktais Tarptautinės muziejų tarybos Vykdomosios tarybos, Patariamojo komiteto 

bei Tarptautinio komiteto nariu ar pirmininku; 

h. gauti Tarptautinės muziejų tarybos nario kortelę ir metinį lipduką, liudijantį apie nario 

mokesčio sumokėjimą (instituciniai nariai – tris korteles ir tris lipdukus); 

i. nemokamai gauti informacinius biuletenius ar kitus nariams skirtus leidinius; 

j. naudotis UNESCO – ICOM muziejų informacinio centro paslaugomis; 

k. ICOM Lietuva nariai turi lygias teises; 

 

5. ICOM Lietuva narių pareigos: 

a. dalyvauti ICOM Lietuva visuotiniuose susirinkimuose, teikti paklausimus bei pasiūlymus dėl 

organizacijos veiklos, gauti informaciją apie ICOM Lietuva skyriaus veiklą; 

b. laikytis ICOM Lietuva įstatų; 

c. laikytis Tarptautinės muziejų tarybos patvirtinto Muziejų etikos kodekso; 

d. laiku sumokėti nustatytą nario mokestį; 

e. pakeitus profesiją, nedelsiant informuoti ICOM Lietuva valdybą; 

f. teikti informaciją ICOM Lietuva valdybai apie savo narystę ir dalyvavimą tarptautinių ICOM 

komitetų veikloje; 

 

6. ICOM Lietuva narių priėmimas ir narystės nutraukimas 

a. visi asmenys ar įstaigos, norintys tapti ICOM Lietuva nariais pateikia užpildytą nustatytos 

formos narystės anketą valdybai; 

b. prašymai tapti ICOM Lietuva nariais siunčiami ICOM Lietuva valdybai. 

c. ICOM Lietuva valdyba apsvarsčius prašymus, priima sprendimą juos patenkinti ar atmesti, apie 

priimtą sprendimą informuoja pareiškėją. 

d. sumokėjęs nustatytą kasmetinį nario mokestį, naujai priimtas narys įgyja visas nario teises, 

gauna ICOM nario kortelę; 

e. jei ICOM Lietuva valdyba atmeta prašymą priimti į ICOM Lietuva narių gretas, pretendentas 

gali reikalauti, kad sprendimą dar kartą apsvarstytų Tarptautinės muziejų tarybos Vykdomoji 

taryba.  

f. ICOM Lietuva nariai gali išstoti iš organizacijos apie savo sprendimą informuodami valdybą 

raštu. Tokiu atveju, nario mokesčiai ar kitaip organizacijai perduotos lėšos ir turtas nėra 

gražinamas. 

g. ICOM Lietuva valdyba turi teisę nutraukti asociacijos nario narystę, jei: 

i. narys raštu atsistatydina; 

ii. narys pakeičia profesiją; 

iii. narys vienerius metus nesumoka nario mokesčio ir nepadengia turimų įsiskolinimų; 

iv. narys nesilaiko etikos kodekso ar jo veiksmai, nesuderinami su ICOM Lietuva ir 

Tarptautinės muziejų tarybos tikslais; 

h. sprendimą nutraukti narystę priima ICOM Lietuva valdyba, prieš tai raštu informavusi narį apie 

narystės stabdymo svarstymą; 

i. priėmus sprendimą nutraukti narystę, narys yra informuojamas apie priimtą sprendimą. 

j. visi individualieji,  instituciniai, nariai rėmėjai ir nariai studentai moka nario mokestį, kurį 

kasmet nustato Tarptautinės muziejų tarybos Vykdomoji taryba. Garbės nariai nario mokesčio 



nemoka. Kasmetinis nario mokestis mokamas už vienerius kalendorinius metus (nuo sausio 1 

d. iki gruodžio 31 d.) ir turi būti sumokėtas ne vėliau kaip iki einamųjų metų vasario 15 d. 

 

V. VALDYMO ORGANAI 

 

1. ICOM Lietuva valdymo organai yra visuotinis narių susirinkimas ir Valdyba; 

2. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausiasis ICOM Lietuva valdymo organas, kuris: 

a. priima įstatus ir daro jų pakeitimus bei papildymus;  

b. nustato ICOM Lietuva tikslus ir pagrindinius uždavinius;  

c. renka ICOM Lietuva valdybos narius bei pirmininką ne ilgesniam nei trijų metų 

laikotarpiui ir juos atšaukia;  

d. svarsto ir tvirtina ICOM Lietuva metinės veiklos ir finansines ataskaitas; 

e. reorganizuoja ar nutraukia ICOM Lietuva veiklą. 

f. Visuotinis narių susirinkimas sprendžia ir kitus visuotinio narių susirinkimo 

kompetencijai priskirtus klausimus, jei tai nepriskirta kitų asociacijos organų 

kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra Valdybos funkcijos. 

3. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinius metus arba 

2/3 narių nusprendus sušaukti visuotinį narių susirinkimą; Apie visuotinio susirinkimo šaukimą 

ICOM Lietuva nariai informuojami raštu, išsiunčiant kvietimą elektroniniu paštu, ne vėliau kaip 

14 d. prieš numatytą visuotinio susirinkimo datą. 

4. Visuotiniai narių susirinkimai teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 ICOM Lietuva narių, 

turinčių balsavimo teisę. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, o sprendimai keisti įstatus 

ir reorganizuoti asociaciją bei nutraukti jos veiklą priimami kvalifikuota, t.y. ne mažesne kaip 2/3 

susirinkime dalyvaujančių narių, turinčių balsavimo teisę, balsų dauguma. 

5. Kiekvienas ICOM Lietuva narys, turintis nario kortelę, turi vieną balsą. Institucinis narys 

visuotiniame narių susirinkime gali būti atstovaujamas tik to juridinio asmens darbuotojų ar 

valdymo organų narių. Institucinio nario atstovus raštu deleguoja juridinio asmens vadovas.  

6. ICOM Lietuva veiklai laikotarpiu tarp visuotinių narių susirinkimų vadovauja Valdyba. 

7. ICOM Lietuva Valdybą sudaroma iš penkių narių: Valdybos pirmininko, dviejų pirmininko 

pavaduotojų, asociacijos iždininko ir sekretoriaus. Valdybos nariai gali būti renkami tik iš 

individualių ar institucinių asociacijos narių. Institucinis narys į ICOM Lietuva Valdybą gali 

deleguoti tik savo darbuotoją ar valdymo organų narį. 

8. Pirmininkas ir valdybos nariai yra renkami visuotinio ICOM Lietuva narių susirinkimo metu trijų 

metų laikotarpiui ir ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės. 

9. Esant būtinybei, galimas visuotinių ICOM Lietuvos narių elektroninis balsavimas internetu. Prieš 

balsuojant internetu yra parengiamas pasiūlymas, kuris ne vėliau kaip prieš 14 d. yra išsiunčiamas 

visiems ICOM Lietuva nariams. Nurodomas balsavimo laikotarpis, per kurį kiekvienas ICOM 

Lietuva narys gali pareikšti savo nuomonę balsuodamas. Elektroninio balsavimo rezultatai turi 

tokią pat teisinę galią, kaip ir balsavimo rezultatai, gauti visuotinio ICOM Lietuva narių 

susirinkimo metu ir yra viešai skelbiami ICOM Lietuva interneto svetainėje. 

10. ICOM Lietuva Valdyba: 

a. šaukia visuotinius ICOM Lietuva narių susirinkimus; 

b. teikia visuotiniam ICOM Lietuva narių susirinkimui svarstyti ir tvirtinti metines veiklos ir 

finansines ataskaitas bei metinius veiklos planus; 

c. tarpininkauja ICOM Lietuva narių ir Tarptautinės muziejų tarybos Vykdomojo komiteto 

bendradarbiavimui; 

d. koordinuoja ICOM Lietuva ir Lietuvos muziejų asociacijos bei kitų su muziejine veikla 

susijusių organizacijų bendrus projektus; 

e. teikia ICOM Lietuva visuotiniam narių susirinkimui ICOM Lietuva įstatų pakeitimus ir 

papildymus; 

f. priima sprendimus naujų narių priėmimo bei narystės nutraukimo klausimais; 

11. Valdyba posėdžiauja ne rečiau kaip du kartus per metus; 

12. Už darbą Valdyboje nėra mokamas piniginis ar kitos atlygis. 



13. Valdybos posėdžiai teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip keturi valdybos nariai. 

Sprendimai priimami balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Valdybos 

pirmininko balsas. Visi Valdybos posėdžiai protokoluojami. 

 

 

VI. SANTYKIAI SU TREČIAISIAIS ASMENIMIS IR KITOMIS ORGANIZACIJOMIS 

 

1. ICOM Lietuva stengiasi palaikyti glaudžius ryšius su UNESCO atstovybe Lietuvoje, bendradarbiauja 

su kitomis tarptautinėmis organizacijomis. 

2. ICOM Lietuva bendradarbiauja su kitų šalių ICOM nacionaliniais komitetais. 

3. ICOM Lietuva palaiko glaudžius ryšius su Lietuvos muziejų asociacija ir kitomis Lietuvoje 

veikiančiomis ir su muziejų veikla susijusiomis organizacijomis. 

4. ICOM Lietuva santykiuose su trečiaisiais asmenimis atstovauja Valdybos pirmininkas.  

5. Valdybos pirmininkas, santykiuose su trečiaisiais asmenimis ir kitomis organizacijomis turi teisę 

ICOM Lietuva vardu prisiimti teises ir pareigas, sudaryti sandorius. 

 

VII. TURTAS IR LĖŠOS 

 

1. ICOM Lietuva turtą ir lėšas sudaro: 

a. narių mokesčiai; 

b. rėmėjų įnašai; 

c. pajamos už leidinius ir paslaugas bei kitos teisėtai gautos lėšos; 

d. Lietuvos valstybės ir savivaldybių biudžetų tikslinės lėšos, skirtos ICOM Lietuva konkrečių 

programų įgyvendinimui; 

e. fizinių asmenų, labdaros organizacijų bei labdaros fondų dovanotos lėšos ir turtas; 

f. nevyriausybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos lėšos; 

2. ICOM Lietuva turtas ir lėšos naudojamas tik įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams 

įgyvendinti; 

 

VIII. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ 

 

1. ICOM Lietuva finansinė veikla yra tikrinama periodiškai; 

2. ICOM Lietuva finansinės veiklos kontrolę vykdo revizorius, kurį renka visuotinis ICOM Lietuva 

narių susirinkimas; 

3. Revizorius: 

a. tikrina ICOM Lietuva metų finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės buhalterinės veiklos 

dokumentus; 

b. visuotiniame narių susirinkime pateikia ICOM Lietuva finansinės veiklos patikrinimo metų 

ataskaitą, praneša apie nustatytus pažeidimus; 

4. ICOM Lietuva valdyba pateikia revizoriui jo reikalaujamus buhalterinius dokumentus; 

5. Revizorius įstatymų numatyta tvarka atsako už blogą ICOM Lietuva finansinės veiklos kontrolę ir 

trūkumų nuslėpimą; 

 

IX. ICOM LIETUVA REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS 

 

1. ICOM Lietuva veikla neterminuota; 

2. ICOM Lietuva veikla gali būti reorganizuojama ICOM Lietuva visuotinio narių susirinkimo nutarimu; 

3. ICOM Lietuva veikla nutraukiama ICOM Lietuva visuotinio narių susirinkimo nutarimu ir kitais 

Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais. 

4. Turtas, likęs patenkinus visus likviduojamos organizacijos kreditorių ir samdomų darbuotojų 

reikalavimus, panaudojamas visuotinio ICOM Lietuva narių susirinkimo sprendimu. 

 


