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MOLĖTŲ KULTŪROS CENTRO TARYBOS
VEIKLOS NUOSTATAI

I.

BENDROJI DALIS

1. Molėtų kultūros centro taryba (toliau – Taryba) yra patariamojo balso teisę turinti kolegiali
institucija, veikianti visuomeniniais pagrindais sprendžiant Molėtų rajono savivaldybės
kultūros politikos klausimus, Lietuvos kultūros politikos nuostatose numatytus kultūros
politikos tikslus: saugoti ir puoselėti nacionalinės kultūros tapatumą, skatinti kūrybinę
veiklą, sudaryti sąlygas Molėtų rajono visuomenei dalyvauti kultūrinėje veikloje.
2. Tarybos veiklos nuostatai reglamentuoja Tarybos tikslus, uždavinius, jos kompetenciją,
teises ir pareigas bei darbo organizavimo tvarką.
3. Taryba, patariamoji institucija, veikdama vadovaujasi LR Konstitucija, įstatymais, kitais
teisės aktais, Molėtų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) tarybos sprendimais,
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, LR Kultūros centrų įstatymu bei
šiais nuostatais.
4. Taryba apie savo veiklą ne rečiau kaip kartą per metus visuotiniame Kultūros centro
darbuotojų susirinkime informuoja Molėtų kultūros centro (toliau – Centro) bendruomenę
ir jai atsiskaito.
5. Tarybos veiklos nuostatus aprobuoja Taryba ir teikia tvirtinti Centro direktoriui. Tarybos
sudėtį ir nuostatus tvirtina Centro direktorius.
II. TARYBOS VEIKLOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
Tarybos veiklos uždavinys –

1.

teikti siūlymus Centro direktoriui įstaigos politikos

formavimo bei įgyvendinimo klausimais.
Vykdydama šį uždavinį, Taryba atlieka funkcijas:

2.

svarsto ir vertina Centro perspektyvines kūrybinės veiklos programas, aptaria

2.1.

įgyvendinimo rezultatus, naujausias meno programas ir teikia siūlymus dėl jų meninės
kokybės ir priežiūros;
2.2.

aptaria Centro kūrybinės veiklos metų ataskaitas, programų rezultatus;

2.3.

svarsto aktualius kūrybinės veiklos klausimus;

teikia siūlymus dėl vaikų ir jaunimo dalyvavimo mėgėjų meno veikloje, vietos

2.4.

bendruomenių įtraukimo į kultūros ir meno programas;
2.5.

svarsto Centro materialinės bazės gerinimo programas;

2.6.

teikia siūlymus Centro veiklos strategijos klausimais;

2.7.

teikia

rekomendacijas

darbuotojų

kvalifikacijos

kėlimo

klausimais,

teikia

rekomendacijas kultūros ir meno darbuotojų atestavimo klausimais;
svarsto Centro direktoriaus pasiūlytas Centro darbuotojų kandidatūras valstybės

2.8.

apdovanojimams, stipendijoms, valstybinėms bei Savivaldybės kultūros ir meno
premijoms ir kitiems apdovanojimams gauti;
2.9.

svarsto Centro nuostatų, darbo tvarkos taisyklių, Centro Tarybos nuostatų projektus;

2.10.

aptaria Centro biudžeto projektus, paramos lėšų panaudojimą;

2.11.

svarsto kitus Centro veiklos klausimus, kuriuos pateikia Centro direktorius.
III. TARYBOS TEISĖS IR PAREIGOS

3.

Taryba turi teisę:
kviesti į posėdžius Savivaldybės administracijos, Centro darbuotojus ir specialistus,

3.1.

visuomeninių organizacijų atstovus ir kitus suinteresuotus asmenis galinčius pateikti
išvadas bei siūlymus Centro veiklos klausimais;
3.2.

dalyvauti svarstant Centro pajamų ir išlaidų sąmatą bei lėšų skirstymą;

3.3.

gauti informaciją savo kompetencijos klausimais iš Savivaldybės vadovų bei
administracijos struktūrinių padalinių, švietimo įstaigų, visuomeninių organizacijų,
rajono

savivaldybės

adminintracijos

Kultūros

ir

švietimo

skyriaus,

Centro

ir kitų institucijų;
3.4.

kviesti ekspertus nagrinėjant svarbius klausimus;

3.5.

teikti Savivaldybės tarybai ir kitoms institucijoms išvadas ir pasiūlymus Centro
veiklos tobulinimo klausimais.

4. Taryba privalo atlikti savo funkcijas vadovaudamasi LR įstatymais, kitais norminiais teisės
aktais, tarybos veiklos nuostatais.

IV. TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS
5. Centre dviejų metų laikotarpiui sudaroma kolegiali patariamojo balso teisę turinti 5 narių
Taryba.
6. Tarybą sudaro du Kultūros centro darbuotojai, išrinkti balsų dauguma visuotinio susirinkimo
metu, Savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyriaus atstovas ir 2 šio skyriaus

pasiūlyti nariai: iškilūs rajono kultūros specialistai, menininkai, mokslininkai, meno kritikai,
visuomenės atstovai, rajono meno mėgėjų kolektyvų nariai.
7. Tarybai negali vadovauti Centro direktorius.
8. Taryba iš savo narių paprastąja balsų dauguma renka kadencijos laikotarpiui pirmininką, jo
pavaduotoją ir sekretorių;
9. Tarybos pirmininkas, jeigu jo nėra – Tarybos pirmininko pavaduotojas, organizuoja Tarybos
darbą, pirmininkauja Tarybos posėdžiams, atsako už jos veiklą, atstovauja jai;
10. Taryba renkasi ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Neeilinis Tarybos posėdis gali būti sušauktas
Tarybos pirmininko iniciatyva, pusės Tarybos narių reikalavimu arba Centro direktoriaus
iniciatyva;
11. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau nei pusė narių;
12. Tarybos nutarimai įforminami posėdžio protokolu, kuri pasirašo Tarybos pirmininkas ir
sekretorius; Tarybos nariai savo dalyvavimą posėdyje tvirtina parašu.
13. Tarybos nutarimai įgyvendinami Centro direktoriaus įsakymu, rašomu remiantis pateiktu
Tarybos posėdžio protokolo išrašu;
14. Tarybą techniškai aptarnauja Centras.
15. Tarybos narius, deleguotus Kultūros centro visuotinio susirinkimo, gali atšaukti Kultūros
centro visuotinis susirinkimas. Tarybos narius, deleguotus Savivaldybės administracijos
Kultūros ir švietimo skyriaus, gali atšaukti Savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo
skyrius.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Taryba nevykdo finansinės veiklos;
17. Tarybos veiklos nuostatai keičiami ar papildomi Tarybos posėdžiuose;
18. Tarybos veiklos nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina Centro direktorius įstatymų
nustatyta tvarka;
19. Tarybos veiklą turi teisę kontroliuoti ir tikrinti Savivaldybės administracijos padaliniai pagal
jiems teisės aktais suteiktus įgaliojimus ir kompetenciją.
____________________________

