
EKSPONATŲ SKOLINIMO SĄLYGOS 

 

Pasirašydamas šį LNDM eksponatų priėmimo-perdavimo aktą (toliau – aktas), įsipareigoju: 

 grąžinti visus išvardintus eksponatus akte nurodytu laiku;  

 grąžinti pasiskolintus eksponatus tokios pat būklės, kokie jie buvo perdavimo momentu; 

 kasmet iš naujo įvertinti ilgam laikui saugoti pasiskolintų eksponatų būklę ir kiekvienų metų 

sausio mėnesį raštu patvirtinti jų skolinimąsi; 

 atsakyti už pasiskolintų eksponatų būklę; saugoti juos nuo tiesioginių saulės spindulių, šilumos 

šaltinių, kambarinių augalų ir padidintos drėgmės poveikio; 

 sumokėti LNDM eksponatų draudiminės vertės dydžio kompensaciją praradus ar sunaikinus 

eksponatus; bendra skolinamų eksponatų draudiminė vertė yra ____________ EUR; 

 nedelsiant informuoti LNDM apie nors kokį eksponatų pažeidimą ir padengti visas jų 

konservavimo ar restauravimo išlaidas; 

 padengti visas su eksponatų skolinimu susijusias išlaidas (skolinamų eksponatų konservavimo, 

restauravimo, pasportavimo, rėminimo, pakavimo, transportavimo į abi puses ir draudimo); 

 neišrėminti pasiskolintų eksponatų ir nekeisti jų apipavidalinimo be LNDM raštiško sutikimo; 

 nerestauruoti, nekonservuoti pasiskolintų eksponatų; 

 nevalyti dulkių nuo tapybos ekspontų; kitus eksponatus valyti tik sausai; 

 palaikyti eksponavimo patalpose pastovią temperatūrą ir drėgmę: T 18±2 °C, RH 50±5 %; 

 palaikyti eksponavimo patalpose reikiamą apšvietimą: šviesos srautas šviesai jautriems 

eksponatams (popierius, tekstilė ir kt.) neturi viršyti 50 Lux, vidutiniškai jautriems eksponatams 

(tapyba, polichrominė skulptūra, medis ir kt.) – 150 Lux ir mažai jautriems eksponatams 

(metalas, akmuo, stiklas, keramika ir kt.) – 300 Lux; 

 nefotografuoti pasiskolintų eksponatų be raštiško LNDM sutikimo; 

 nurodyti pasiskolintų eksponatų savininką visuose juos apibūdinančiuose užrašuose, leidiniuose 

ir parodų kataloguose, rašant  „LNDM NUOSAVYBĖ“; 

 nenaudoti pasiskolintų eksponatų kitokiems tikslams, nei nurodyta akte; 

 nekeisti akte nurodytos pasiskolintų eksponatų rodymo ar saugojimo vietos; 

 neperduoti pasiskolintų eksponatų rodyti ar saugoti tretiesiems asmenims be raštiško LNDM 

sutikimo; 

 parengti eksponatų grąžinimo aktą, nurodant grąžinamų eksponatų būklę; pasiskolinusios 

įstaigos atstovui neatvykus, t. y. nedalyvaujant eksponatų grąžinimo procedūroje, tokį aktą 

surašo LNDM. 

Iškilus šiame dokumente nenumatytų klausimų, abi šalys turi vadovautis Lietuvos Respublikos 

muziejų fondų nuostatais bei įstatymais. 

LNDM pasilieka sau teisę pareikalauti eksponatus grąžinti prieš akte nurodytą terminą: pavienius 

eksponatus  – pasiskolinusią instituciją įspėjus ne vėliau kaip prieš savaitę, o visus arba didesnę jų 

dalį – ne vėliau kaip prieš mėnesį. 

 

 

 

Vardas, pavardė_____________________________               Parašas_________________________ 

 


