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Kaišiadorių muziejus – savivaldybės biudžetinė įstaiga, kaupianti, sauganti, tirianti,
konservuojanti ir populiarinanti Kaišiadorių miesto ir rajono kultūros istoriją bei gamtą
atspindinčias muziejines vertybes. Muziejaus steigėjas – Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba.
Muziejus įkurtas 1998m.gegužės 27d. Kaišiadorių rajono tarybos sprendimu Nr. 258. Muziejus yra
juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu ir sąskaitas banke. Muziejus veikia pagal
Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24d. sprendimu Nr.V-17-377 patvirtintą
statutą.
Nuo 2005 m. sausio 1d. prie Kaišiadorių muziejaus prijungtas Jono Aisčio muziejus
Rumšiškėse, nuo 2012m.sausio 1d. pervardintas į Kaišiadorių muziejaus Jono Aisčio ekspoziciją.
Kaišiadorių muziejus turi banke 3 s-tas, t. y. biudžeto lėšos, spec lėšos ir pavedimų
lėšos. Muziejui skirta 11,75 pareigybių, iš jų – 8,5 kultūros darbuotojų, 3,25 – kitų darbuotojų.
Muziejuje dirba 15 darbuotojų iš jų – 11 kultūros specialistai. Darbo užmokestis darbuotojams
mokamas 2 kartus per mėnesį ,į darbuotojų asmenines s-tas banke.
Kaišiadorių muziejus ilgalaikių įsiskolinimų neturi. Išlaidos vykdomos pagal 2015
metams patvirtintą programų sąmatą.
Kaišiadorių muziejus 2015 m. sausio–kovo mėn. gavo 17 129,05 Eur (iš jų: –302,20
Eur įsiskolinimams už 2014 m. padengti) biudžetinių asignavimų.
Kasinės išlaidos 2015 m. sausio–kovo mėn. sudaro – 17 117,32 Eur (iš jų –302,20
Eur biudžtin. įsiskolin.už 2014 m. padengti ).
Sąskaitų likučio banke 2015 m. kovo mėn. 31 d. – 11,73 Eur.
Mokėtinas įsiskolinimas 2015 m. kovo 31 d. sudaro – 7199,14 Eur.
Darbo užmokestis pinigais – 4993,94 Eur.
Socialinio draud. įmokos – 1733,04 Eur.
UAB „Lukoil Baltija“ – 111,24 Eur.
UAB „Senukų prek. centras“ – 3,08 Eur.
AB „Lietuvos dujos“ – 29,94 Eur.
UAB „Energijos tiekimas“ – 4,14 Eur.
Teo LT – 118,60 Eur.
AB „Lesto“ – 14,69 Eur.
UAB „Kaišiadorių vandenys“ – 14,51 Eur.
SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ – 1,15 Eur.
UAB „Kaišiadorių šiluma“ – 164,31 Eur.
UAB „Tele2“ – 10,50 Eur.
Gautino įsiskolinimo 2015 m. kovo mėn. 31 d. nėra.
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