PATVIRTINTA
Plunges rajono savivaldybes
tarybos 2015 m. liepos 30 d.
sprendimu Nr.Tl-194

PLUNGTS RAJONO SAVTVALDYBTS I(UI,TUROS CEI{TRO
I\TUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

l. Plunges rajono savivaldybes kultBros cenho nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja
biudZetines [staigos Plunges rajono savivaldybes kultriros centro (toliau - Kultriros centras) teisinq
forrn4, buveinq, veiklos tikslus ir funkcijas, teises ir pareigas, valdymq ir veiklos organizavim6
darbuotojq priemim4 [ darbq atleidimq i5 darbo, jq darbo apmokejimo tvarkq leBq Saltinius, jq
naudojimo tvarkq finansines veiklos kontrolg, steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo
tvarkq savininkq savininko teises ir pareigas igyvendinandiq institucij4 vie5q praneiimq skelbimo
ir visuomenes informavimo tvarkq.
2. Kulttiros centro pavadinimas - Plunges rajono savivaldybes kultfrros centras.
3. KultDros centro teisine forma - biudZetine [staiga.
4. Kultfrros centro savininkas - Plunges rajono savivaldybe.
5. Kulttiros centras [steigtas 1994 m. kovo 3 d. Plunges rajono tarybos sprendimu Nr. 8.
6. Kult0ros centro Savininko teises ir pareigas igyvendina Plunges rajono savivaldybes taryba
(toliau - Savivaldybes taryba).
7. Kultfiros centro buveine: Senamiesdio a. 3, Plunges m.
8. Kult[ros centras yra ribotos civilines atsakomybes vieSasis juridinis asmuo, turintis
antspaudq su savo pavadinimu, s4skaitas Lietuvos Respublikos bankuose.
9. Kulttiros centro veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudZetiniq [staigq istatymu,
Lietuvos Respublikos kult0ros centry istatymu, kitais [statymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimais bei kitais teises. aktais, Lietuvos Respublikos kultdros ministerijos teises aktais ir Siais
Nuostatais.
10. Kultiiros centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
11. Kult0ros centro vie5i prane3imai skelbiami Kulttiros centro interneto svetaineje, vietineje
spaudoje ir viename i5 respublikiniq dienraidiq.

rr. KULTUROS CENTRO YEIKLOS pOBuDrS, TTKSLAT rR TUNKCIJOS
12. Kult[ros centro veiklos pobfldis * kult[rine-menine veikla.
13. Kult0ros centro tikslai: tenkinti visuomends kultflrinius poreikius, puoseleti etninq

kulturq

megejq menq, kurti menines programas, pletoti edukacinq, neformaliojo vaikq Svietimo, pramoginp
veiklq r[pintis tautiniq tradicijq iSsaugojimu ir profesionalaus meno sklaida.
14. Kultriros centro funkcijos:
14.1. sudaryti sqlygas etnines kultfrros sklaidai, populiarinti senqpias kultEros tradicijas,
paprodius, laiduoti etnines kultfrros perimamum4;
14.2. oiganizuoti megejq meno kolektpri veiklq rfipintis
dalyvavimu vietiniuose,
re gioniniuo se, respublikiniuo se ir tarptautiniuo se proj ektuo se ;

jq

14.3. organimoti pramoginius, edukacinius ir kitus renginius;
14.4. riipintis vaikq ir jaunimo uZimtumu, meniniu ugdymu;
14.5. kurti ir iprasminti Siuolaikines modernias meno veiklos formas;
14.6. sudaryti sqlygas profesionalaus meno sklaidai;
1 4.7. tenkinti sociokulturinius bendruomenes poreikius;
14.8. kurti ir igyvendinti meninio ugdymo programas;
14.9. organizuoti mokymus ir kvalifikacijos kelim4.
15. Kulturos centras, [gyvendindamas savo tikslus ir funkcijas, vykdo Siqr0Biqveikl4:
1 5. I . vaikq poilsio storyklq veikla (55 .20.20);
15.2. leidybine veikla (58);
15.3. knygg periodiniq leidiniq leidyba ir kita leidybine veikla (58.1);
15.4. knygq leidyba (58.11);
15.5. ZinymS katalogq ir adresq s4ra5q leidyba (58.12); .
15.6. laikra5diq leidyba (58.13);
15.7. kita leidyba (58.19);
15.8. kino filmq, vaizdo filmq ir televizijos programq gamyba, garso iralymo ir muzikos [ra5q

leidybos veikla (59);
15.9. kino filmq rodymas (59.1a);
1 5. 1 0. garso ira5ymas ir muzikos [ra5q leidyb a (59 .2; 59 ,20);
15.1 1. programq rengimas ir transliavimas (60);
15.12. vie5qiq rySiq ir komunikacijos veikla (70.21);
I 5. 13. reklarna (73.1 );
15.14. rinkos tyrimas ir vie5osios nuomonds apklausa (73,20);
1 5. 1 5. fotografavimo veikla Q a.20);
15.16. muzikos instrumentg teatro dekoracijq ir kostiumq nuoma (77.29.30);
15.17 . ekskursijq organizatoriq veikla (79.12);
15.18. kitq i5ankstinio uZsakymo ir susijusiq paslaugq veikla (79.90);
15.19. posedZiq ir verslo renginiq organizavimas (82.30);
15.20. kitas mokyrnas (85.5);
15.21. kulmrinis Svietimas (85.52);
15.22. kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietimas (85.59);
15.23. ktrybine, menind ir pramogq organizavimo veikla (90.0);
15.24. scenos pastatymq veikla (90.0 1 );
15.25. scenos pastatymams bldingq paslaugq veikla (90.02);
15.26. menine k[ryba (90.03);
15.27. meno [renginiq eksploatavimo veikla (90.0a);
15.28. bibliotekq archyvr; muziejq ir kita kultUrine veikla (91; 91.0);
15.29. loterijq organizavimo veikla (92,00. 10);
15.30. sportine veikla, pramogq ir poilsio organizavimo veikla (93);
15.3 1 . pramogq ir poilsio organizavimo veikla (93 .2);
15.32. atrakcionq ir teminiq parkq veikla (93.21);
15.33. kita pramogq ir poilsio organizavimo veikla (93.29);
15.34. narystes organizacijq veikla (94);
15.35. kitq narystes organizacijq veikla (94.9).

III. KULTONOS CENTRO SAVININKO TEISES IR PAREIGAS
IGYVENDINA}IdIOS INSTITUCIJOS KOMPETENCIJA

16. Kultiiros centro Savininko
savivaldybes taryba:

teises

ir pareigas iglvendinanti institucija -

Plunges rajono

1 6. 1 . [statymq nustatyta tvarka steigia, reorganizuoj a ir likviduoj a Kultfiros centrq
16.2. analizuoja ir kontroliuoja Kultfiros centro veiklq
16.3. nustato Kulhrros centro pletotes strategijq

16.4. rengia Kult[ros centro veiklq reglamentuojandiq teises aktq projektus ir nustatyta tvarka
juos tvirtina;
16.5. tvirtina Kulhfros centro nuostatus;
16.6. tvirtina didZiausiq leistinq darbuotojtS dirbandiq pagal darbo sutartis ir gaunandiq darbo
uZmokesti i3 Savivaldybes biudZeto, skai6iq;
16.7. fvirtina Kult[ros cenho teikiamq paslaugq ikainius;
15.8. organizuoja Kultfiros centro kultflros ir meno darbuotojq kvalifikacijos kelimq
16.9. suteikia Kult[ros centrui kategorijq.
TV.

KULTUNOS CENTRO TEISTS IR PAREIGOS

17. Nuostatuose numagrtai veiklai

vykdyi Kultfiros

centras turi teisg:

17.1. naudotis patikejimo teise perduotu valstybes bei Savivaldybes tarybos turtu;
17.2. pirhi ar kitaip isigyti turtq, ji valdyti, naudoti ir disponuoti juo istatymq ir Siq Nuostatq
nustat5rta tvarka;

17.3. sudaryti sutartis bei prisiimti [sipareigojimus;
17.4. teikti mokamas paslaugas;
17.5. gauti paramzu
17.6. naudoti leias Nuostatuose numatytiems tikslams ir funkcijoms igyvendinti;
17.7. ulmegzti tarptautinius rySius, keistis specialistais, kviestis ivairius atlikejus;

17.8. stoti i pelno nesiekiandiq Ialies ir tarptautiniq organizacrjq asociacijas bei dalyvauti jq
veikloje;
17.9. nustatyti savo vidaus strukt[rq
17.10. tureti ir kitq teisirS jeigu jos neprie5tarauja teises aktams.
18. Kult[ros centro pareigos:
statistinE informacij4
18.1. tvarkyi buhaltering apskait4 teikti finansing-buhalterinq
valstybes institucijoms ir moketi mokesdius istatymq nustatyta tvarka;
18.2. Savivaldybes tarybai ir kitoms [statymais nustatytoms institucijoms teikti savo veiklos
ataskaitas;
18.3. uZtikrinti saugias darbo s4lygas Kult0ros centro darbuotojams.

ir

Y. KT]LTUROS CENTRO VALDYMAS
19. Kultfiros centrui vadovauja direktorius, kuri lstatymU nustaqrta tvarka skiria ir atleidZia
Savivaldybes meras.
20. Kulttiros centro direktorius, vykdydamas jam pavestus uZdavinius:
20.1. organizuoja Kultriros centro darbq kad bltq igyvendinami Kultfrros centro tikslai ir
atliekamos nustatytos frrnkcij os;
20.2. ultikina, kad bfrq laikomasi [statymr5 kitq teises aktq ir Kultriros centro nuostatq;
20.3. leidiia [sakymus, privalomus visiems KultDros centro darbuotojams, kontroliuoja jq

vykdym6
20.4. [statymrl nustatyta tvarka priima I darba ir atleidiia iS darbo Kultfrros centro
darbuotojus, nustato ir tvirtina jq tamybinius atlyginimus (koeficientus), priedus, priemokas, skiria
jiems paskatinimus bei drausmines nuobaudas;
20.5. nustato Kulttiros centro darbuotojq atsakomybE uZ naudojamo turto saugum4;
20.6. tvirtina Kult[ros centro struktrir4 ir pareigybiq sq"raSq nevir5ijant Savivaldybes tarybos
nustat;rto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus;
20.7. ruolia ir tvirtina Kulhiros centro darbuotojq pareiginius nuostatus, vidaus tvarkos
taisykles, kitus vidaus organizacinius dokumeutus;
20.8. kontroliuoja Kulturos centro darbuotojq profesinE veiklq;
20.9. mpinasi Kultfrros centro darbuotojq kvalifikacijos kelimu;
20.10" tvirtina Kultfiros centro meninds veiklos, neformaliojo vaikq Svietimo programas,
planus, vadovauja jq rengimui bei vykdymui;

20.11,. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes [statymq

teikiami ataskaitq rinkiniai ir statistines ataskaitos bttq teisingi;
20.12. uZtikrina racionalq ir tauprl lelq bei turto naudojimq veiksmingq Kultiiros cenho
vidaus kontroles sistemos suktrimq jos veikim4 ir tobulinimq;
20.t3. atstovauja Kultfiros centrui valdZios ir valdymo institucijose, teismuose ir palaikant
santykius su kitais subjektais;
2A)4, Kult[ros centro vardu sudaro sandorius;
20.15. be [galiojimo veikia Kultfiros centro vardu ir i5duoda [galiojimus Kulttiros cenho
darbuotojams atlikti tas funkcijas, kurios priklauso direktoriaus kompetencijai;
20.16. gali tureti ir kitq jam Kult[ros centro nuostatuose arba kituose teises aktuose nustatSrhl
teisiq ir pareigg kurios neprie5tarauja istatymams ir kitiems teise aktams.
21. Kulhlros centro direktoriui negalint eiti pareigq jo pareigas turi atlikti direktoriaus
pavaduotojas arba kitas direktoriaus paskirtas asmuo.

YI. KTJLTI'ROS CENTRO TARYBA
22. Kult[ros centre turi bfiti sudaryta kolegiali, patariamqj[ balsq turinti Kult[ros centro taryba
(toliau - Taryba).

23. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos kultEros centrq istatymo,

Kult0ros centro nuostatais, kitais teises aktais.
24.Taryba atlieka Sias funkcijas:
perspektyvines k[rybines veiklos progmmas, jq
24.1. svarsto, vertina sezonines
[gyvendinimo rezultatus ;
24.2. aptaria naujausias meno programas ir teikia pasiiilymus del jq menines kokybes ir
prieZitros;
24.3. sifllo Kultflros centro darbuotojus apdovanojimams, stipendijoms ir paskatinimams
gauti;
24.4. svasto kitus Kultiiros centro veiklos klausimus.
25. Taryba i savo posedZius gali kviestis ir kitus Kultfiros centro specialistus ar kitus asmenis,
galindius pateikti pasifrlymq bei i5vadas i5kilusiais klausimais.
26. Kulttiros centro tarybq sudaro 5 nariai:
26.1. Kult0ros centro visuotinis darbuotojq susirinkimas renka dviejq metq laikotarpiui 4
narius ir juos at5aukia;
26.2. Savivaldybes taryba skiria dviejq metq laikotarpiui I nari ir j[ atlaukia.
2T.Tarybos personalinE sudeti dviejq metq kadencijai tvirtina Kulttiros centro direktorius.
28. Taryba i5 savo nariq paprasta balsq dauguma kadencijai renka pirmininkq ir jo
pavaduotoj4. Tarybai negali vadovauti Kulhfros centro direktorius.
29, Tarybos pirmininkas (ei jo nera * pirmininko pavaduotojas) organizuoja Tarybos darbq
pirmininkauj a posedZiams.
30. Tarybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip du kartus per metus. Neeilinis Tarybos posedis
Saukiamas pirmininko iniciatyva arba ne maZiau kaip trijq Tarybos nariq reikalavimu.
31. Tarybos posedis yra teisetas, jeigu jame dalyvauja ne maZiau kup 213 Tarybos nariq.
32. Tarybos nutarimai laikomi priimti, jeigu ui juos balsuoja daugiau kaip puse Tarybos
nariq. Balsams pasiskirsdius po lygiai, lemia Tarybos pirmininko balsas.
33. Tarybos nutarimai [forminami posedZio protokolu, kuri pasira5o Tarybos pirmininkas ir

ir

posedZio sekretorius.

34. Tarybos nutarimai yra rekomendacinio pobfldZio
centro direktoriaus [sakymais.

ir gali bflti igyvendinami tik Kultfrros

YII. DARBUOTOJU PRITMIMAS I DARBA IR DARBO
APMOKTJIMAS

35. KultDros centro direktorius I pareigas priimamas konkurso btidu Savivaldybes mero
potvarkiu.
36. Kultrlros centro darbuotojus i darbq priima, nustato jiems atlyginimq skiria nuobaudas,
skatina ir atleidZia i5 darbo Kultfrros centro direktorius, vadovaudamasis Liituvos Respublikos
darbo kodeksu ir kitais teises aktais.
37. DidZiausiq leistin4 darbuotojq dirbandirl pagal darbo sutartis gaunandiq darbo
uimokesti i5 Savivaldybes biudZeto, skaidiq nustato ir tvirtina Savivaldybes taryba.
38. Atskiriems kultflriniams projektams igyvendinti direktoriui suteikiama teise sudaryti
terminuotas darbo sutartis arba autorines ar atlikdjo intelektiniq paslaugq sutartis.
39. Kulttlros centro darbuotojq darbo uZmokesdio dydis nustatomas Lietuvos Respublikos
darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.
40. Kult[ros centro kulturos ir meno darbuotojai atestuojami [statymq nustat5rta tvarka.

ir

yrrr. Krrlronos cENTRo TURTAS,IISOS rRJU
NAUDOJIMAS
41. Kultrlros centras patikejimo teise valdo, naudoja ir disponuoja valstybes bei Savivaldybes
tarybos perduotu arba kitaip [sigyru turru.
42. Kulh:iros centras susidevejusias ar nereikalingas materialines vertybes nura5o ar realizuoja
ir gautas pajamas naudoja Savivaldybes tarybos nustatyta tvarka.
43. Kult[ros centro le5as sudaro:
43. 1. Savivaldybes biudZeto asignavimai;
43.2. 1e5os, gautos kaip parama;
43.3. leSos, gautos i5 [vairiq fondrl bei organizaciir+;
43,4, leSos uZ teikiamas mokamas paslaugas ir programq vykdymzu
43.5. kitos leSos, gautos teises aktq nustatyta tvarka.

Dt IflLTtrROS CENTRO

rINAT\SNTT,S YEIKLOS KONTROLN

44. Kulhlros centras yra finansuojamas i5 Savivaldybes biudZeto pagal asignavimq vatdytojq
patvirtintas srynatas, laikantis Finansq ministerijos nustat5rtq finansavimo taisykliq ir iZdo
procedurq.

45. Kultfiros centro finansines veiklos kontrolg vykdo Savivaldybes Kontroles

ir

audito

tarnyba ir kitos igaliotos valstybes institucijos teises aktq nustatyta tvarka.

x

KULTUROS CENTRO nTUOSTATU TYIRTI\iIMAS, KEITIMAS
IR PAPILDYMAS

46. Kulttiros centro nuostatus tvirtina, juos keidia ar papildo Savivaldybes taryba
47. Kulttiros centro nuostanl keitimq ir papildymq inicijuoja Kult0ros centro d.irektorius.
48. Nuostatq pakeitimai ir papildymai [sigalioja nuo jq iregistravimo [statymq nustatl'ta
tvarka.

)il. KULT0ROS

CU,NTRO REORGATUZAYTMAS, PERTVARKYMAS

IR LII(VIDAVIMAS

49. Kult[ros centrq reorganizuoja, pertvarko arba likviduoja Savivaldybes taryba,
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos kulturos centrq
istatymu bei kitais teises aktais.

Romas Matulis

