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MAZEIKIU RAJoNo TIRKSLIU KULTUROS CENTRO NUOSTATAI

I.

BENDROJI DALIS

1. MaZeikiq rajono TirkSliq kultlros centro nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja
biudZetines istaigos MaZeikiq rajono Tirk5liq kultlros centro (toliau - Kulturos centras) teisinE
form4 buveinE, veiklos tikslus ir funkcijas, teises ir pareigas, valdym4 ir veiklos organrzavimq
darbuotojq priemim4 i darb4 atleidim4 i5 darbo, jq darbo apmokejimo tvark4 leSq Saltinius, jrl
naudojimo tvark4 finansines veiklos kontrolp, steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo,likvidavimo
tvark4 savinink4 savininko teises ir pareigas lgyvendinandi4institucij4 vieSq prane5imq skelbimo
ir visuomenes informavimo tvark4.
2. Kulturos centro pavadinimas - MaZeikiq rajono Tirk5liq kultDros centras.
3. Kult[ros centro teisine forma - biudZetine fstaiga.
4. Kult[ros centro savininkas - MaZeikiq rajono savivaldybe (toliau - Savininkas),
klasifikatoriaus kodas 1 1 1 I 03928.
5. Kulturos centro Savininko teises ir pareigas igyvendina MaZeikiq rajono savivaldybes
taryba (toliau - Taryba). Tarybos kompetencij4 nustato Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq

istatymas.
6. Kult[ros centro buveine - J.Janonio g. 7, Tirk5liq mstl., LT 89328, MaZeikiq r.
7. Kultlros centras yra ribotos civilines atsakomybes vieSasis juridinis asmuo, turintis
antspaud4 su savo pavadinimu, s4skaitas Lietuvos Respublikos bankuose.

-

8. KultDros centro veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigrl istatymu,

Lietuvos Respublikos kultDros centrq istatymu, kitais istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimais, bei kitais teises aktais, Lietuvos Respublikos kulturos ministerijos teises aktais, kitais
teises aktais ir Siais Nuostatais.
9. Kultr:ros centro vie5i prane5imai skelbiami Kultlros centro arba Savivaldybes
internetinei e svetainei e.

II.

KULTUNOS CENTRO VEIKLOS POBUDIS. TIKSLAI IR FUNKCIJOS

10. Kulturos centro veiklos pobDdis - kulturine - menine veikla.
11. Kultriros centro tikslai: tenkinti gyventojrl kultflrinius poreikius,

puoseleti etninE
kultUr4 megejq men% kurti menines programas, pletoti edukacinE, pramoginE veikl4 rDpintis
tautiniq tradicijq i5saugojimu ir profesionalaus meno sklaida.
12. Kult[ros centro funkcijos:
12.1. sudaryti s4lygas etnines kulturos sklaidai, populiarinti sen4sias kulturos tradicijas,
paprodius, laiduoti etnines kulturos pelimamum4
I2.2. organizuoti megejq meno kolektyvq veikl4 rupintis jq dalyvavimu vietiniuose,
regioniniuo se, respublikiniuo se ir tarptautiniuose proj ektuo se ;
12.3. organizuoti pramoginius, edukacinius ir kitus renginius;
I2.4. mpintis vaikq ir jaunimo uZimtumu, meniniu ugdymu;
12.5, kurti ir iprasminti Siuolaikines modemias meno veiklos formas;
12.6. sudaryti s4lygas profesionala
I2.7 . tenkrnti sociokulturinius
12.8. kurti ir igyvendinti meni

13, Kultrlros centras, igy
ru5iq klasifikatoriq vykdo Siq ru5iq

US;

dymo progr

:

funkcijas, pagal Ekonomines veiklos
SKVR.TUS
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13.1. k-urybine, menind ir pramogq organizavrmo veikla (90.0);
13.1. scenos pastatymq veikla (90.01);
1 3 ,3 . scenos pastatymams bldingq paslaugq veikla (90 .02); ,
13.4. menine kfiryba (90.03);
13.5. meno irenginiq eksploatavimo veikla (90.04);
13.6. istoriniq vietrl ir pastatq bei panaSiq turistq lankomq vietq eksploatavimas (91.03);
13.7. pramogq ir poilsio organrzavimo veikla (93.2);
13.8. muzikos instrumentq, teatro dekoracijq ir kostiumq veikla (71.29.30);
1 3 .9. garso ira5ymas ir muzikos ira5q leidyb a (59 .20);
13.10. kita leidyba (58.19);

kino filmq rodymas (59.1\;
13.1:. nuosavo alba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas (68.20);
13.1-1. vaizdajuosdiq ir kompaktiniq diskq nuoma (77 .22);
1 3. 1 4. kulturinis Svietimas (85,52);
13.15. posedZiq ir verslo renginiq organlzavrmas (82.30);
1 3. 1 6. kita pramogq ir poilsio organtzavimo veikla (93.29).
13.1
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KULTUROS CENTRO TEISES IR PAREIGAS IGYVENDINANEIOS
INSTITUCIJOS KOMPETENCIJA

Kultlros centro Savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija

-

MaZeikiq rajono

savivaldybes taryba:
14.1 . i-statymq nustatyta tvarka steigia, reorganizuoja ir likviduoja KultDros centr4;
14.2.. analizuoja ir kontroliuoja Kulturos centro veikl4;
14,3. nustato Kulturos centro pletotes strategij4;
14.4. nustatyta tvarka tvirtina Kultlros centro veikl4reglamentuojandius teises aktus;
14.5. wirtina Kult[ros centro nuostatus;
14.6. wirtina Kultflros centro teikiamq paslaugq ikainius;
14,7. organiztoja KultDros centro kulturos ir meno darbuotojq kvalifikacijos kelim4;
14.8. suteikia Kultlros centrui kategorij4.

IV.

KULTUROS CENTRO TEISES IR PAREIGOS

15. Nuostatuose numatytai veiklai

vykdyi Kuit[ros

centras turi teisp:

15.1 . naudotis patikejimo teise perduotu valstybes bei Savininko turtu;
15.2. pirkti ar kitaip [sigyti turta ji vald14i, naudoti ir disponuoti juo istatymq ir Siq Nuostatq
nustatyta tvarka;
15.3. sudary'ti sutartis bei prisiimti isipareigojimus;
15.4. teikti mokamas paslaugas;
15.5. gauti parum4;
15.6. naudoti lesas Nuostatuose numatytiems tikslams bei funkcijoms igyvendinti;
15.7 . uZmegzti tarptautinius ry5ius, keistis specialistais , kviestis ivairius atlikejus;
15.8. stoti ne i pelno siekiandiq Salies ir tarptautiniq organtzacijq asociacijas bei dalyvauti jq

veikloje;
15.9. nustatyti savo vidaus struktur4;

15.10. tvirtinti didZiausi4 leistin4 darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis ir gaunandiq
darbo uZmokestl iS Savininko skiriamo biudZeto, skaidiq;
1 < 1 I +,,.A+; ;- l,i+,, +
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fuL_teises aktams.
16. KultUros centro pareigos:
16.1. tvarkyti buhalterinq
buhalterinE ir statisting informacij4
ikti fina
valstvbes instituciioms ir moketi mo
tvarka.
16.2. teikti ataskaitas Savivald
ais nustatytoms institucijoms;
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16,3. uZtikrinti saugias darbo s4lygas Kulturos centro darbuotojams.

V. KULTUROS CENTRO VALDYMAS
17. KultDros centrui vadovauja paskirtas istatymq nustatyta tvarka direktorius.
18. Kulruros centro direktorius, vykdydamas jam pavestus uZdavinius:

18.1. organtzuoja I(ult[ros centro darb4 kad b[tq igyvendinami Kulturos centro tikslai ir
atliekamos nustatytos funkcij os;
18.2. uhikrina, kad butq laikomasi istatymq, kitq teises aktq ir Kulturos centro nuostatq;
18.3. leidZia isakymus, privalomus visiems Kultrlros centro darbuotojams, kontroliuoja jq

vykdym4
18.4. lstatymq nustatyta tvarka priima i darb4 t atleidlia i3 darbo Kultriros centro
darbuotojus. nustato ir tvirtina jq tarnybinius atlyginimus (koeficientus), priedus, skiria jiems
paskatinimus bei drausmines nuobaudas;
18.5. nustato Kultlros centro darbuotojq atsakomybp uZ naudojamo turto saugum4,
18.6. n irtina kultlros centro struktr:r4 ir pareigybiq s4ra54;
18.7. ruo5ia ir tvirtina Kultlros centro darbuotojq pareiginius nuostatus, vidaus tvarkos
tai sykl

e

s, kitu s vi dau s or ganrzacinius dokumentus ;
18.8. kontroliuoja Kult0ros centro darbuotojq pr.ofesinq veikl4;
18.9. rrlpinasi Kulturos centro darbuotojq kvalifilcacijos kelimu;

18.10. wirtina Kult[ros centro meninds veiklos programas, planus, vadovauja

jq

rengimur

bei vykdymui:

i 1. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos vieSojo sektoriaus atskaitomybes
[statym4 teikiami ataskaitq rinkiniai ir statistines ataskaitos butq teisingi;
18.12. uZtikrina racionalq ir taupq le5q bei turlo naudojimq veiksming4 Kultlros centro
vidaus kontroles sistemos sukurim4 jos veikim4 ir tobulinim4;
18.13. atstovauja KultDros centrui valdZios ir valdymo institucijose, teismuose ir palaikant
18.

santykius su kitais subjektais;
18.14. KultDros centro vardu sudaro sandorius;
18.1-i. be igaliojimo veikia Kult[ros centro vardu ir iSduoda igaliojimus Kultfiros centro
darbuotojams atlikti tas funkcijas, kurios priklauso direktoriaus kompetencijai;
18.16. gali tureti ir kitrl jam KultDros centro nuostatuose arba kituose teises aktuose
nustatytq teisitl ir pareigq, kurios neprie5tarauja istatymams ir kitiems teises aktams.

18.1;. Kulturos centro direktoriui negalint eiti pareigq, visas jo pareigas turi atlikti

direktoriaus pavaduotojas arba kitas direktoriaus paskirtas asmuo.

vI.
19. Kulturos centre
taryba (toliau - Taryba).

KULTUROS CENTRO TARYBA

turi buti sudarlta kolegiali, patariam4ji bals4 turinti Kulturos

centro

20. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos kulturos centrq lstatymu,
Kult[ros cenrro nuostatais, kitais teises aktais.
27 . T ars,ba

2I.L

atlieka Sias funkcij

as

:

svarsto, vertina sezonines

ir

perspektyvines klrybines veiklos programas, jrl

[gyvendinimo rezultatus;
27.2. aptaria naujausias meno programas ir teikia pasiulymus del jq menines kokybes;
21.3. siDlo Kulturos centro darbuotojus apdovanojirnams, stipendijoms ir paskatinimams
gauti;

21.4. svarsto kitus Kult[ros cent
savo posedZius
asmenis, galindius pateikti pasiuiymus
23. Kulturos centro tarvba

22. Taryba

i

viestis ir

Kultlros centro specialistus ar kitus
auslmals.

4

23.1. KuitUros centro visuotinis darbuotojq susirinlcimas renka 4 metqkadencijai 2 narius;
23.2. Savivaldybes administracijos direktorius skiria 4 metqkadencijai 1 nari;
23.3. Senirlnija skiria 4 metq kadencijai 2 narius,
24. Tar.vbos personalinq sudeti 4 metq kadencijai tvirtina Kulturos centro direktorius.
25. Taryba i5 savo nariq paprasta balsq dauguma kadencijai renka pirminink4 ir jo
pavaduotoj 4. Tarl,bai negali vadovauti I(ultlros centro direktorius.
26. Tarybos pirmininkas (jei jo nera - pirmininko pavaduotojas) organizuoja Tarybos darb4
pirmininkauj a po sedZiams,
27. Tar_t'bos posedZiai Saukiami ne rediau kaip du kartus per metus. Neeilinis Tarybos
posedis Saukiamas pirmininko iniciatyva arba ne maLiau kaip trijq Tarybos nariq reikalavimu,
28. Tarybos posedis yra teisetas, jei jame dalyvavo ne maZiau kaip trys Tarybos nariai.
29. Tarybos nutarimai laikomi priimti, jeigu uZ juos balsuoja daugiau kaip puse Tarybos
nariq, Balsams pasiskirsdius po lygiai, lemia Tarybos pirmininko balsas.
30.Tari'bos nutarimai iforrninami posedZio protokolu, kuri pasiraSo Tarybos pirmininkas ir
posedZio sekretorius.
31. Tarybos nutarimai yra rekomendacinio pobudZio ir gali buti lgyvendinami tik Kultlros
centro direktoriaus isakymais,

VII.

DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBAIR DARBO APMOKEJIMAS

Kultlros centro direktorius i darb4priimamas konkurso bldu istatymq nustatlta tvarka.
33. KultDros centro darbuotojus i darb4priima, nustato jiems atlyginim4 skiria nuobaudas,
skatina r atleidLia i5 darbo Kulfirros centro direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
darbo kodeksu ir kitais teises aktais.
34. Atskiriems kultlriniams projektams igyvendinti direktoriui suteikiama teise sudaryti
32.

terminuotas darbo sutartis arba autorines ar atlikejo intelektiniqpaslaugq sutartis,
35. Kultlros centro darbuotojq darbo uZmokesdio dydis nustatomas Lietuvos Respublikos
darbo kodekso ir kitrl teises aktq nustaty.ta tvarka.
36. Kultlros centro kuitDros ir meno darbuotojai atestuojami istatymq nustatyta tvarka.

VIII.

KULTUROS CENTRO TURTAS, LESOS IR JU NAUDOJIMAS

37. Kulturos centras patikejimo teise valdo, naudoja ir disponuoja Savivaldybes tarybos
perduotu ar kitaip isigytu turtu.
38. Kultlros centras susidevejusias ar nereikalingas materialines vertybes nura5o ar
reahzuoja ir gautas pajamas naudoja istatymq nustatyta tvarka.
39. Kult[ros centro le5as sudaro:
39. 1. rajono Savivaldybes biudZeto asignavimai;
39.2. frzinrq il juridiniq asmenq paruma
39.3. 1e5os, gautos uZ mokamas paslaugas;
39.4. leSos, gautos i5 ivairiq fondq pagal programas;
39.5. kitos 1e5os. sautos teises aktu nustatvta tvarka.

IX. KULT;RoS CENTRo FINANSINES VEIKLoS KoNTRoLE
40. Kult[ros centras yra finansuojamas i5 Savininko biudZeto pagal asignavimo valdytojq
patvirtintas s4matas, laikantis
ntnncrlfirr,

41. Kultrlros centro finansine

ykdoma

'mq nustatltatvarka.
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X.

KULTUROS CENTRO NUOSTATV TVIRTINIMAS,
KEITIMAS IR PAPILDYMAS

42. Kultiiros centro nuostatus tvirtina, keidia ar papildo Savivaldybes taryba.
43. Nuostatq papildymai ar pakeitimai isigalioja nuo jq iregistravimo istatymq nustatyta
tvarka.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
44. Kulhlros centras reorganizuojamas
kitq teis0s aktrl nustat5rta tvarka.

Lietuvos Respublikos [statymq ir
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