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RASEINIV RAJONO KULTUROS CENTRO NUOSTATAI

I. BENDROSIOSNUOSTATOS

1. Raseiniq rajono kult[ros centro nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja Raseiniq

rajono kult[ros centro (toliau - Kult[ros centras) teising form4, priklausomybg, savinink4, savininko

teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4, buveing, veiklos sritis, tiksl4, uZdavinius, funkcijas,

teises ir pareigas, veiklos organizavim4 ir valdym4, darbuotojq priemim4 i darb4, jq darbo

apnrrrkejirno tvark4 ir atestacijq, turtq, le5as, jq naudojimo tvark4 ir finansines veiklos kontrolg,

ve.iklos prieLiirq, akreditavimo tvark4, reorganizavimo, Iikvidavimo ar pertvarkymo tvark4.

2. Kultrlros centro oficialusis pavadinimas - Raseiniq rajono kulturos centras, trumpasis

pavadinimas * Kult0ros centras.

3. Kult[ros centro kodas Juridiniq asmenq registre 188200418.

4. Kultrlros centro teisine forma ir priklausomybe - rajono Savivaldybes biudZetine

istaiga.

5. KultDros centro savinin-he - Raseiniq rajono savivaldybe.

6. Kultfrros centro savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - l{aseiniq rajono

savivaldybes taryba, kurios kompetencija I(ult[ros centro atLvrlgiu reglamentuota BiudZetiniq

istaigq isttrtyme, Vietos savivaldos istatyme ir kituose teises aktuose.

7. Savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Raseiniq rajono savivaldybes

taryba:

7.1. tvirtina Kult[ros centro Nuostatus;

"1.2. prtrma sprendim4 del I(ult[ros centro pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;

7.3. priima sprendim4 del Kulturos centro buveines pakeitirno;

7.4. priima sprendim4 del l(ulthros centro veiklos nutraukimo;

7,5. skiria tr atleidLia likvidatoriq arba sudaro likvidacing komisijq ir nutraukia jos

!galiojirrlrs;

7 .6. tvirtina didZiausi4 leistin4 pareigybiq skaiditl;

7.7. tvirtina teikiamq paslaugq kainas;

7.8. vadovaudamasi LR Kulturos misterijos nustaty.ta tvarka akredituoja Kultfrros centr4;

7.9. KultDros ministerijos nustatlta tvarka Kulturos centrui suteikia kategorij4;

l"



7.10. koordinuoja Kult[ros centro dalyvavim4 tarptautinese kulttrros programose;

7.11. nustato Kulturos centro pletotes strategij4;

7 .12. sprendZia kitus jos kompetencijai LR teises aktais priskirtus klausimus.

8. Kulturos centro buveine vytauto DidZiojo g. 10, LT - 60153 Raseiniai.

9. Kultfros cantras yra ribotos civilines atsakomybes vie5asis juridinis asmuo, turintis

autspaud4 su Raseiniq rajono savivaldybes herbu ir savo pavadinimu, atsiskaitomej? ir kitas s4skaitas
I Lteiuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, atributik4, savo veikl4 grindLialietuvos Respublikos

Konstitucija, Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais,

kultilros ministro isakymais, Raseiniq rajono savivaldybes tarybos sprendimais, Raseiniq rajono

savivaldybes administracijos direktoriaus isakymais, kitais teises aktais ir Siais Nuostatais.

10. Kultlros centras gali tureti strukturiniq padaliniq.

f, i 1. Kulturos centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
{

II. KULTUROS CENTRO VEIKLOS SRITYS IR RUSys, TIKSLAS" UZDAVINIAI

IR FUNKCIJOS

12. KultDros centras pagal veiklos pobudiyra daugiafunkcis Kulturos centras.

13. Siekdamas igyvendinti savo tikslus, Kult[ros centras vykdo ivairiq rfiSiq veikl4:

13.1. k[rybing, mening ir pramogq organizavimo (90,0):

13.2. scenos pastatymo (90.01);

13.3. meno irenginiq eksploatavimo (90.04);

13.4. pramogq ir poilsio organizavim o (93 .2);

13.5. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (68.20);

13.6. kita pramogq ir poilsio organizavimo (93.29); .\..

13.7, kino filmqrodymas (59J9;

13.8. garso iraSymas ir muzikos iraSq leidyba (59.20);

13.9. reklamos agentfirq veikla (73.11);

I 3. 1 0.kulturinis Svietirnas (58.52).

14. KultDros centro tikslai - pletoti kulturinq. SviediamEj4, edukacing ir informacing veikl4,

inicijuoti, rengti ir igyvendinti kultlros bei meno projektus, tenkinti viesuosius socialinius ir
kultfirinius bendruomenes poreikius, organizuoti ir koordinuoti atvirq jaunimo erdviq veikl4.

15. Centro veiklos uldaviniai:

15.1. dalyvauti bendrose rajono, regiono, respublikos ir tarptautinese kulturos programose;



-
15.2. skatinti etnines kultDros paveldo i5saugojim4 bei gyvosios tradicijos tEstinum4,

populiarinim4, pletoti edukacing veikl4;

15.3. sudarl.ti palankias meno megejr+ kolektyvq, studijq, b[reliq (suaugusiq ir vaikq)

kurybos ir darbo s4lygas;

15.4. skatinti senqjq amatq veikl4;

15.5. bendradarbiauti su Raseiniq rajono meno megejq kolektyvais, organizuojant meno

niegejq Sventes;

15.6. pristatyti Kulturos centro kflrejq, megejq ir atlikejq menq rajone, Salyje ir uZsienyje.

15.7. vykdyi atvir4 darb4 su jaunimu. :'

16. Kulturos centras, igyvendindamas savo tikslus ir vykdydamas uZdavinius, atlieka Sias

funkcijas:

16.1. kuria menines programas, iprasmina modernias meno veiklos formas;

16.2. vykdo profesionalaus meno sklaid4;

16.3. teikia gyventojams, organizacijoms, istaigoms, imonems kultDros ir kitas paslaugas,

neprie5taraujandias istatymams ir kitiems teises aktams, tenkinant sociokultfirinius bendruomends

poreikius;

16.4. organizuoja valstybiniq Svendiq, atmintinq datq, kalendoriniq Svendiq paminejim4;

16.5. sudaro bendruomeniq nariams s4lygas dalyvauti kultflrineje veikloje, skatina ivairiq

iniciatyvq klrim4;

16.6. rrlpinasi vaikq ir jaunimo uZimtumu, meniniu ugdymu;

16.7. teikia prasmingos veiklos ir saugaus laisvalaikio galimybes savrcealizacijos erdves

nerandantiems jauniems Zmondms. "

16.8. dalyvauja fomuojant ir igyvendinant Savivaldybes kulturos politik4;

16.9. puoseleja ir populiarina Raseiniq kra5to, regiono, nacionalines ir pasaulines

humanistines kulturos vertybes;

16.10. vykdo kultUrinius mainus tarp Lietuvos regionq, uZsienio Saliq;

16.11. organizuoja megejq meno kolektyvq, studijq, bfrreliq veikl4;

16.12. rflpinasi Kulturos centro darbuotojq profesiniu ugdymu, kvalifikacijos kelimu;

16.13. teikia su Kultfiros centro veikla susijusi4 metoding pagalb4;

16.14. teikia Kultrlros centro le3q poreikio projekt4 veiklai uZtikrinti;

16.15. rengia Kulturos centro metinius renginiq planus bei programas;

16.16. vykdo Kult[ros centro vidaus kontrolg pagal nusistatytas vidaus kontroles

procedlras;



16.17. organizuoja Kultflros centro ra5tvedyb4 bei dokumentq saugojim4.

17. Kulturos centras gali vykdyti kit4 veikl4, netrukdandi4 igyvendinti Kultflros centro

tikslus ir uZdavinius, tureti kitq Nuostatuose nenumatytq civiliniq teisiq ir pareigq, neprieStaraujandiq

Lietuvos Respublikos istatymams.

III. KULTUNOS CENTRO TEISES IR PAREIGOS

18. Kulturos centras turi teisg:

18.1. pasirinkti k[rybines veiklos krypti, kr"rrybinius darbuotojus, atlikejus, autorius ir

repertuar4;

18.2. teikti mokamas ir nemokamas kultrlros srities paslaugas, kuriq s4ra54 ir mokamq

paslaugq kainas (ikainius) nustato Raseiniq rajono savivaldybes taryba;

18.3. stoti inepelno organizacijas (asociacijas), tarp jq itarptautines, ir dalyvauti jq veikloje;

18.4. istatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka informuoti visuomeng apie Kulturos centro

veikl4;

18.5. dirbti saugioje ir sveikoje aplinkoje;

18.6. dalyvauti mainq programose;

18.7. naudoti, valdyti perduot4 patikejimo teise valstybes bei rajono Savivaldybes turt4 bei

disponuoti juo LR teises aktq nustatyta tvarka;

18.8. naudoti Kultilros centro le5as Nuostatuose numatytiems tikslams ir funkciioms

igyvendinti;

18.9. pletoti krlrybinius ry5ius su Lietuvos ir uZsienio valstybiq megejq meno kolektyvais,

kitais kulturos centrais ir partneriais;

18.10. nustatl'ta tvarka isigyti autoriq teises i ivairaus pobldZio meno kurinius;

18.11. gauti param4 i5 fiziniq ir juridiniq asmenq;

18.12. isig)'ti turt4, sudaryti sutartis ir prisiimti isipareigojimus, susijusius su Kultrlros centro

veikla.

19. Kultlros centras, igyvendindamas jam pavestas funkcijas, privalo:

19.1. vykdyti Siuose Nuostatuose nurodytE veikl4;

19.2. teises aktq nustatyta tvarka teikti Juridiniq asmenq registro tvarkytojui duomenis apie

Kulturos centr4;

19.3. vykdyti isipareigojimus pagal sudarytas sutarlis;

19.4. LR Kultrlros centrq istatymo ir rajono Savivaldybes tarybos nustatlta tvarka dalyvauti

k[rybiniq darbuotojq atestacij oj e;



19.5. teikti rajono Savivaldybes tarybai tvirtinti KultDros centro strategini veiklos plan4;

19.6. uZtikrinti Kulturos centro darbuotoiq saugias darbo s4lygas.

20. Kultlros centras gali tureti kitq teisiq bei pareigq, jei jos nepriestarauja LR istatymams,
kitiems teises aktams.

IV. KULTUNOS CENTRO DARBO ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

21. Kulturos centrui vadovauja direktorius.

22. KultDros centro direktorius i darb4 priimamas konkurso b[du. Kvalifikacinius
reikalavimus Kulturos centro direktoriui nustato Lietuvos Respublikos kulturos ministras. Kultfiros
centro direktoriq idarb4 skiria ir atleidLia Raseiniq rajono savivaldybes meras. Savivaldybes meras

igyvendina kitas funkcijas, susijusias su direktoriaus darbo santykiais Lietuvos Respublikos darbo
\. kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

23. KultDros centro ciirektorius:

23.1. atstovauja Kultrlros centrui pagal igaliojim4 arba igalioja kitus Kultlros centro

darbuotoj us atstovauti;

23.2. sprendZia Kultfiros centro kompetencijai priskirtus klausimus, atsako uZ Kult[ros
centrui pavestq uZdaviniq ir tikslq igyvendinim4, funkcijq vykdym4 bei Kulturos centro veiklos
organizavimq;

23.3. tvirtina KultDros centro struktDr4, pareigybiq s4raS4, nevirsydamas nustatyto

didliausio leistino pareigybiq skaidiaus ;

23.4. tvirlina Kultlros centro vidaus darbo tvarkos taisykles, strukturiniq padaliniq
nuostatus ir darbuotojq pareigybiq apra5ymus;

23.5' teises aktq nustatyta tvarka priima ir atleidLia Kult[ros centro darbuotoius. skatina
juos ir skiria drausmines nuobaudas;

. 23.6' kasmet iki vasario, 1 d. savininko teises ir pareigas igyvendinandiai institucijai pateikia
Kult[ros ministerijos nustatytos formos Kulturos centro veiklos ataskait4 del kategorijos Kult6ros
centrui suteikimo:

23.7. tvttina Kulturos centro programq s4matas;

23.8. uZtikrina taupq ir racionalq le5q bei turto naudojim4, uZtikrina Kult[ros centro vidaus

kontroles suk[rim4, jos veikim4 ir pastovq tobulinim4;

23.9. rengia ir teikia rajono Savivaldybes talybai (reglamento nustatyta tvarka) Kultlros
centro direktoriaus ataskait4;
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23.10. Kulturos centro vardu sudaro sutartis ar igalioja kitus Kulturos centro darbuotojus

sudaryti sutartis;

23.IL tiesiogiai atsako uZ Kult[ros centro turto ir le5q valdym4 ir tiksling4 panaudojim4.

24. Direktoriaus kompetenclj?, funkcijas ir atsakomybg nustato Lietuvos Respublikos

istatymai ir kiti teises aktai, Sie Nuostatai ir Kulturos centro direktoriaus pareigybes aprasymas.

25. Kultriros centro direktoriaus atostogq ar ligos metu, taip pat, kai jis laikinai negali eiti

pareigq del kitq prieZasdiq, direktoriaus pareigas atlieka Raseiniq rajono savivaldybds mero potvarkiu

paskirtas Kult[ros centro direktoriaus pavaduotoias ar kitas asmuo.

V. KULTUROS CENTRO TARYBA

26. Kulttiros centre sudaroma Kultrlros centro taryba, kuri yra kolegiali patariamojo balso

teisg turinti institucija, atliekanti eksperto ir konsultanto funkcijas sprendZiant Kult[ros centro

veil<los organizavimo ir igyvendinimo klausimus.

27. Kultfiros centro tarybos nariq skaidius, jo sudarymo ir atSaukimo tvarka ir kompetencija

yra nustatyta Siuose Nuostatuose.

28. Svarbiausias Kult[ros centro tarybos uZdavinys yn teikti Kult[ros centro

administracijai ir Savivaldybes tarybai pasillymus del Kultfiros centro veiklos programos ir
priemonirl j ai igyvendinti.

29. Yykdydama uZdavinius KultDros centro taryba atlieka Sias funkcijas:

29.I. teikia pasitlymus del Kulturos centro veiklos programos ir jos igyvendinimo
priemoniq;

29.2. svarsto, vertina Kult[rros centro sezonines ir perspektyvines krlrybines veiklos

prograrnas, teikia pasillymus del jq veiklos menines kokybes gerinimo;

29.3. teikta rekomendacijas Kultlros centro kultflros ir meno darbuotojq atestavimo ir
kvalifikacijos kelimo klausimais;

29.4. sillo Kulturos centro darbuotojq kandidaturas apdovanojimams, stipendijoms ir
paskatinimams gauti;

29.5. svarsto kitus KultUros centro veiklos klausimus.

30. Kultfiros centro tarybaturi teisg:

30.1. kviesti i posedZius Kultflros centro specialistus, savininko teises ir pareigas

lglvendinandios institucijos atstovus ir kitus specialistus, galindius pateikti pasillymq bei i5vadq

iSkilusiais klausimais ;



30.2. gauti informacij4 savo kompetencijos klausimais i5 Kulturos centro administracijos,

Savivaldybds tarybos, kitq institucij q.

3i. KultUros centro taryb1 sudaro 7 nariai:1 nari deleguoja Raseiniq rajono savivaldybes

administracija, 1 nari deleguoja Kulturos centro direktorius, 3 narius deleguoja I(ult[ros centro

visuotinis darbuotojq susirinkimas, 2 narius deleguoja jaunimo ir visuomenines kulturos ir meno

sridiq organizacijos.

32. Kultfros centro tarybos sudeti 2 metq kadencijai tvirtina Kulturos centro direktorius'

33. Kulturos centro taryba i5 savo nariq balsq dauguma kadencijos laikotarpiui renka

pirminink4, jo pavaduotoj4 ir sekretoriq. Kulturos centro tarybos pirmininku negali b[ti renkamas

Kultllos centro direktorius.

34. Kulturos centro tarybos pirmininkas (ei jo nera - pirmininko pavaduotojas) organizuoja

Kulturos centro tarybos darb4, pirmininkauja posedZiams, atsako uZ Kulturos centro tarybos veikl4 ir

jai atstovauja.

35. Kulturos centro tarybos sekretorius tvarko tarybos dokumentus, protokoluoja posedZius,

sukviedia tarybos narius i posedi'

36. Kulturos centro tarybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip2 kartus per metus' Neeilinis

Kult[ros centro tarybos posedis saukiamas pirmininko iniciatyva arba ne maLiau kaip 3 Kultlros

centro tarybos nariq reikalavimu.

37. KultUros centro tarybos posedis yra teisetas, jeigu jame dalyvauja ne maLiat kaip 4

Kultflros centro tarYbos nariai.

3g. Kultflros centro tarybos nutarimas laikomas priimtu, jeilLjibalsuoja daugiau kaip puse

Kulrr.rros centro tarybos nariq. Balsams pasiskirsdius po lygiai, lemia Kult[ros centro tarybos

(posedZio) pirmininko balsas'

39. Kultfiros centro tarybos nutarimai iforminami posedZio protokolu, kuri pasira5o Kultflros

centro tarybos (posedZio) pirmininkas ir posedZio sekretorius, Protokolai ir kiti dokumentai saugomi

Kulttros centre.

40. Visos tarybos arba atskiro nario at5aukim4 gali inicijuoti Kulttros centro darbuotojai,

surinkdami ne maLiaukaip vien4 treddalivisq darbuotojq parasq.

41. Tarybos ar atskiro nario atsaukimas svarstomas visuotiniame Kult[ros centro darbuotoir]

susirinkime.

42.Batgdama kadencrjqtarybapateikia savo darbo ataskait4 visuotiniame Kult[ros centro

darbuotojq susirinkime'

43. Kult[ros centro tarybos veikl4techni5kai aptatnauia Kultlros centras.



VI. DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA

IR ATESTACIJA

44. Darbuotojai i darb4 Kultfiros centre priimami ir atleidZiami i5 jo Lietuvos Respublikos

darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka,

45. Kultfiros centro darbuotojams uZ darbq mokama Lietuvos Respublikos kultDros

ministerij os nustatyta tvarka.

46. KultUros centro darbuoto.jai atestuojami Lietuvos Respublikos kultlros ministerijos

nustatyta tvarka.

VII. KULTUNOS CENTRO TURTAS, LESOS, JU NAUDOJIMO TVARKA

APSKAITOS TVARKYMAS IR FINANSINES VEIKLOS KONTROLE

47. Kulturos centras patikejimo teise valdo perduot4 valstybes ir rajono Savivaldybds turt4,

naudoja ir disponuoja juo pagal lstatymus ir Raseiniq rajono savivaldybes tarybos nustatyta tvarka.

48. Kultlros centro le5q Saltiniai:

48.1. valstybes biudZeto le5r-rs;

48.2. Raseiniq rajono savivaldybes biudZeto le5os;

48.3. paramos le5os;

48.4. pajamos, gautos uZ teikiamas paslaugas;

48.5. kitos teisetai gautos leSos.

49. Kultlros centro le5os naudojamos teisds aktq nustatyta tvarka.

50. Kultlros centro direktorius organizuoja buhaltering apskait4, apskait4 tvarko ir

tinansiniq bei biudZeto vykdymo ataskaitq rinkinius sudaro rajono Savivaldybes administracijos

Svietimo ir socialiniq reikalq departamento [staigq centralizuotos buhalterines apskaitos skyrius,

r adovauj antis abiej q Saliq sudaryta sutartimi.

51. Kultrlros centro auditas:

5 1.1 . valstybini audit4 atlieka Lietuvos Respublikos valstybes kontrole;

51.2. Kulturos centro veiklos ir i5ores finansini audit4 atlieka rajono Savivaldybes Kontroles

ir audito tarnyba.

51.3. Kultrlros centro vidaus audit4 atlieka rajono Savivaldybes administracijos

Centralizuoto vidaus audito skyrius vadovaudamasis LR Vidaus kontroles ir vidaus audito istatymu

bei kitais vidaus audit4 reglamentuojandiais teises aktais.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS



52. KultUros centras apie savo veikl4

internetiniame puslapyje wryw.raseiniai.lt

www.raseiniukulturo ssentras. lt

53. Kultiiros centras reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas aktq nustatyta

tvarka.

54. Pasikeitus teises aktams, kurie reglamentuoja Siuose Nuostatuose i5destltus klausimus,

prieStaravimai sprendZiami taikant teises aktq nuostatas.

55. Savivaldybes taryba vykdo teises aktuose Kult0ros centrui savininko paskirtas funkcijas.

Jei Lietuvos Respublikos norminiai teises aktai ar Raseiniq rajono savivaldybes tarybos priimti teises

aktai nustato, kad atskiras Savivaldybes tarybos kompetencijos funkcijas gali vykdyti Savivaldybes

administracijos direktorius, Sias funkcijas vykdo administracijos direktorius be atskiro Siq Nuostatq

pakeitimo.

W;;nqdr*tuttarwwtn,
Vaktonehllorrrt" 
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vie5ai skelbia informacij4 rajono Savivaldybes

Kultfros centro internetiniame puslapyje


