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2012m.liepos 4 d. sprendimuNr. T-135
(PaneveZio rajono savivaldybes tarybos
2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-70
redakcija)

PANEVEZIO RAJONO SMILGIV KULTUROS CENTRO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l ' PaneveZio lajono Smilgiq kulturos centro nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja
PaneveZio rajono Smilgiq kultDros centro (toliau - Kulturos centras) teising form4, buveing, veiklos
sritis, pobDdi ir rD5is, tikslus, funkcijas, teises ir pareigas, KultDros .entro savinink4, savininko
teises ir pareigas igyvendinandios institucijos kompeiencij4, kfrrybines veiklos organizavim4,
valdymo organq sudarymo tvark4 ir !u komRetencij4, Kulturos centro tarybos suJarym4, .;oskompetencij4 ir veikl4, darbo santykius ir_darbo apmoiejim4,turtq,lesq Saltinius ir le5q nauaoii-o
tvark4, finansines veiklos kontrolg, Kultfrros centro 

-reoiganizavim6 
likvidavim4 ir Nuostatq

keitimo tvark4.
2' Kult{iros centro pavadinimas_- PaneveZio rajono Smilgiq kultsros centras, trumpasis

pavadinimas - Smilgiq kultDros centras. KultDros centras iregistru;tas Juridiniq asmenq registre,
kodas 188212534.

3. KultDros centras isteigtas 2003 m.
4. KultDros centro teisine forma _ biudZetine lstaiga.5. Kultiiros centro savininkas - PaneveZio rajono savivaldybe (toliau - Savininkas).6' Savininko teises ir pareigas lgyvendinanti institucija - 

-PaneveZio 
rajono savivaldybes

taryba (toliau - Savivaldybes taryba). Savivaldybes tarybos kompetencij4 
"nustato 

Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos istatymas ir I ietuvos Respublilos biudZeiiniq i*iuigq istatymas.

7 ' Kultiiros centras - ribotos civilines atsakbmybes, istatymq "ui"tyi" iuu.ku isteigtasviesasis juridinis asmuo, kuris kuria menines programas, pbtoja Sviedi#qi4 (edukaciig),
pramoging veikl4, puoseleja megejq men4, etning kultur4, tenkina bendruomenes kultflrinius
poreikius ir organizuoja profesionaliojo meno sklaid4. Kuituros ceritras igyvendina Savininko
funkcijas ir yra i5laikomas i5 PaneveZio. rajono savivaldybes biudZeto filiiuu - savivaldybes
biudZetas) asignavimq, turi s4skait4 banke ir antspaud4 ru ,uuo pavadinimu.

8 Pagal savo prievoles Kultfrros centras atsako savo le5omis. Jeigu Kultfrros centro
prievolems padengti le5q nepakanka, prievoles padengiamos Savininkd le5omis ievir5ijant KultDros
centro teises aktq nustatyta tvarka naudojamo, valdorno ir disponuojarno turto vertes.9. Kulttiros centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq ir Lietuvts
Respublikos kult0ros centrq istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes-nutarimais, Lietuvos
Respublikos kultDros ministro isakymais, Savivaldybes tarybos sprendimais, Nuostatais ir kitais
teises aktais

10. Kultflros centro veikla yra neterminuota.
I l. Kulturos centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.12. KultDros centras yra paramos gavejas, veikiantis teises aktq nustatyta tvarka.13' Kultfrros centro vie5i pranesimai skelbiami Kulttros centro lnterneto svetaineje

www.provincijo skultura. lt.
14' Kultfrros centro buveine: 38375 PaneveZio r. sav., Smilgiq mstl., Ramioji g. L15' Kultiiros centras turi du struktDrinius padalinius, kurie neraluridiniai asmenys:
15.1. Pereksliq padalinys, 38388 paneveZio r. sav., preksliq k., Taikos g. 5;
15.2. sujetq padalinys, 38381 paneveZio r. sav., sujetq k., S. Nerie, g.il.'
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16. KultDros centras gali teikti nemokamas ir mokamas kultDros,paslaugas' 
II. KULTfiRos cENTRo vEIKLos sRrrys

meno ir Svietimo sridiq

IR ROSYS

17. KultDros centras savo veiklos pob[dZiu yra daugiafunkcis.
18. Kult0ros centro veiklos sritys - kultDra, menas, Svietimas.
19. Kultiiros centro veikla pagal teises aktais patvirtint4 Ekonomines veiklos rfiSiq

klasifikatoriq (EVRK):
19.1. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas - 68.2;
19.2. posedZiq ir verslo renginiq organizavimas, kodas - 82.30;
19.3, kulturinis Svietimas, kodas -85.52;
19.4. kitas, niekur nepriskirtas, Svietimas, kodas - 85.59;
19.5. kiirybine, menine ir pramogq organaavimo veikla, kodas - 90;
19.6. muziejq veikla, kodas *91.02;
19.7 . pramogq ir poilsio organizavimo veikla, kodas - 93.2.

III. KULTUNOS CENTRO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

20. KultDros centro veiklos tikslai - kulturines, meninds, Sviediamosios (edukacines) ir
informacines veiklos pletojimas, neformaliojo Svietimo, meniniq programq kiirimas, pramoginiq
programq veikla, etnines kultDros, megejq meno puoselejimas, kulturos ir meno projektq
inicijavimas, rengimas ir iglvendinimas, profesionaliojo meno sklaida, vietos bendruomenes visq
amZiaus grupiq kultUriniq poreikiq ugdymas ir tenkinimas, k[rybines savirai5kos uZtikrinimas.

21. KultDros centras, igyvendindamas Siuos tikslus, atlieka tokias funkcijas:
2l.L sudaro s4lygas etnines kultfiros sklaidai, populiarina sen4sias kultlros

paprodius, laiduoja etnines kulturos perimamumq ;

tradicijas,

2I.2. rDpinasi megejq meno kolektyvq parengimu ir dalyvavimu Dainq Sventese,
vietiniuose, regioniniuose, nacionaliniuose ir tarptautiniuose renginiuose;

2L3. skatina ir ugdo mening veikl4, telkia ivairiq Zanrq megejq meno kolektyrms, studijas,
bDrelius ir sudaro s4lygas jq veiklai;

21.4. organnuojapramoginius, edukacinius ir kitus renginius;
21.5. organizuojavalstybiniq Svendiq, atmintinq datQ, kalendoriniq Svendiq minejimus;
21.6. r{ipinasi vaikq ir jaunimo uZimtumu, meniniu ugdymu;
21.7 . rengia ir vykdo neformaliojo vaikq ir suaugusir$q ivietimo programas;
21.8, organizuoja visq Zanrq ir sridiq parodas;
2r.9. kuria ir iprasmina Siuolaikines modernias met'ro veiklos formas;
2I.10. organizuoja etninE kultfrr4, megejq men4 populiarinandius renginius, tenkina kitus

bendruomenes kulturiniu s poreikius ;

21.I1. sudaro s4lygas profesionaliojo meno sklaidai;
2L12. dalyvauja rengiant ir igyvendinant valstybines ir regionines kulturos pletros

programas;
21.13. rengia ir vykdo kultilros, Svietimo ir meno projektus;
21.I4. skleidZia informacij4 visuomenei apie Kulttiros centro vykdom4 veikl4 pasitelkiant

ry5ius su visuomene ir netiesioging reklam4;
21.15. bendradarbiauja su meno, mokslo, Svietimo, kulturos, jaunimo, religinemis, verslo ir

nevyriausybinemis oryanizacijomis Salyje ir uZ jos ribq;
21.16. tria, analizuoja ir ivertina bendruomenes kultiirinius poreikius, rengia ilgalaikg

veiklos strategij4 ir metines veiklos programas, rengia ir igyvendina investicinius kulturos srities
projektus;

21.17 . sudaro s4lygas vietos bendruomenes meninei savirai5kai;
2I .I8. tenkina sociokulturinius bendruomenes poreikius;
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21'19. uZtikrina Lietuvos Respublikos teises aktq igyvendinim4 Kult;ros centre ir
padaliniuose, organizuoja ir kontroliuoja jq veikl4;

21.20. atlieka kitas teises aktuose nustatyta; funkcijas.

22' Kultfrros centrui priklausanti Smilgiq etnografine sodyba, paneveZio r. sav., Smilgiq
mstl., PaneveLio g.27:

22.1. rengia edukacinius uZsiemimus vaikams ir suaugusiesiems;
22'2' organizuoja renginius ir. dalyvauja lgyvendinant projektus bendradarbiaujant su

kitomis institucijomis (savivaldybe, mokykla, rajono'6lndruomeniq sqjunga);
22.3- tvarko muziejaus ekspozicri4, rDpinasi eksponatq isigijimu bii upruugu;22.4' rengia ir veda temines ekskursijas, rupinasi muzi"jarir populiarinimu;
22.5. organizuoja su muziejine veikla susijusius renginius.

IV. KULTUROS CENTRO TEISES IR PAREIGOS

23' Kulturos centras, igyvendindamas jam pavestus tikslus bei atlikdamas jam priskirtas
funkcijas, turiteisg:

23'1' bendradarbiauti su istaigos veiklai itakos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;23.2. vykdyti salies ir tarptautinius kultfiros, svietimo ir meno projektus;
23.3. stoti ir jungtis iasociacijas, dalyvauti jq veikloje;

?? 4 gauti param4 Lietuvos Respublikos latdaros i, pu.u*o, istatymo nustatyta tvarka;23'5' pagal savo kompetencij4 &uti i5 valstybes irsavivald'ybiq istaigq duomenis, iuriq
reikia KultDros centro tikslams igyvendinti ir funkcijoms vykdyti;

23'6. naudotis kitomis teises aktq suteiktomis teisemis.24' Kultfrros 
_centro pareiga yra uZtikrinti jam pavestq tikslq igyvendinim4, priskirtq

tunkcijq kokybi5k4 atlikimq.

V. KULTUROS CENTRO VALDYMO ORGANV SUDARYMO TVARKA,
KOMPETENCIJA, FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBE

25' Kulturos centrui vadovauja direktorius, kuri, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
darbo kodekso numatyta tvarka, i pareigas vie5o konkurso bfrdu priima ir atleidZia iS jq
savivaldybes meras. Savivaldybes meras uYkao ir kitas funkcijas, susijusias su darbo santykiais,
Lietuvos Respublikos darbo kodekso o lnu teis€s aktq nustatyta tvarka (isskyrus atvejus, kai
Savivaldybes mero pareigas laikinai eina Savivaldybes mero pavaduotojas ar kitas savivaldybes
tarybos narys).

26' KultDr'os centro direktoriaus (toliau - direktorius) teises ir pareigas nustato Nuostataiir 
- 
direktoriaus pareigybes apra5ymas. Kvalifikaciniai reikalavimai direktoriui nustatomi

vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultfiros ministro jsakymu patvirtintais kvalifikaciniais
reikalavimais valstybes ir savivaldybiq kultDros centrq vadovams.27. Direktorius:

27 .1. vadovauja Kultfiros centrui ir atsako uZ jo veikl4;
27:2. organizuoja KultDros centro ir jo padaliniq daib4, kad butq igyvendinami Kultgros

centro tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
27'3. tvirtinaKultDros centro organizacing struktDrg, strukturiniq padaliniq nuostatus, darbo

tvarkos taisykles, dar!_ugtojq pareigybiq apraSymus ir kitus i<rlturo, 
".ni- teises aktus;27.4. vertina KultDros centro kulturos ir meno darbuotoiq veikl4;

27.5. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoiiaus atskaitomybes istatym4teikiami ataskaitq rinkiniai ir statistines ataskaito; butq teisingi;
27 '6' uZtikrina racionalq ir taupq lesq ir turto naudojim4, kad Kulturos centro finansiniai

isipareigojimai nevir5ytq jo finansiniq galimybiq, veiksminga kuhuros centro vidaus kontroles
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sistemos sukfrrim4, jos veikimq ir tobulinim4;
27 '7 . tvirtina KultDros centro pajamq, israidq ir kitas sgmatas;
27 '8' teises aktq nustatyta tvarka atstovauja Kulturos centrui teisme ar kitose valstybes arsavivaldybiq institucijose, istaigose;
27 '9' nevirsydamas savo kompetencijos, leidZia isakymus ir kitus Kultfrros centro veikl4reglamentuojandius teises aktus, privalomur uiri...1o darbuoiojams, ir kontroliuoja jq vykdym4;
27 '10' Kult{iros centro vardu sudaro arba igalioja kitus Kulturos centro darluotojus sudarytisutartis;
27 .11. uZtikrina, kad Kulturos centro ir

Respublikos istatymq, Nuostatq, vykdomi Lietuvos
aktai, Savivaldybes tarybos sprendimai;

27.12. vykdo teises aktq nustatyta tvarka kitas funkcijas.28. Direktoriusatsako:
28.1. uZ Kult[ros centro veiklos rezultatus;
28'2' ut'tit'kam4 Kulturos centro tikslq ir funkcijq igyvendinim4, finansing veikl4, tinkam4turto valdym4, naudojim4 bei disponavim4 juoj
28.3. uZ savo pareigq bei kitqio kompetencijaipriskirtq funkciiq rinkam4 vykdym4.29' Kulturos centre veikia kolegiali patariamojo balso teisg turinti ii visuomeniniaispagrindais dirbanti Kultrros centro taryba(ioliau - taryba)",sudaryta ii ne maZiau Lip: nariq.30' Tarybos sudet! ir jos darbo reglamentq iu"tt"u KultDros centro direktorius. Taryba iSsavo nariq paprastqja. balsq dauguma per pirmaii tarybos posedi issirenr.a iarvuor pi.-inink4, kurisorgannuoja tarybos darb4, pirmininkauja iarybos posedZiams, atsako uZ jos veikl4, atstovauja jai.3L Taryba:
31' 1' svarsto ir vertina sezonines bei perspektyvines kurybines veiklos programas, jq

igyvendinimo rezultatus:
31.2. aptaria naujas meno

menines kokybes ir prieZifiros;
programas ir teikia si[rymus Kurturos centro direktoriui d€r 3q

padaliniq veikloje butq laikomasi Lietuvos
Respublikos Vyriausybes nutarimai ir kiti teises

t/- ,

31'3' ne rediau kaip kartq per metus atsiskaito Kulturos centro direktoriui.

VI. DARBO SANTYKIAI IR APMOKEJIMAS

32' Direktoriui pareiging alg4, priemokas ir skatinimo priemones skiria, vertina kasmetingveikl4 ir' nustato veiklos uZduotis savivaldybds meras, vadovaudamasis Savivaldybes tarybospatvirtinta biudzetiniq istaigq vadovq darbo apmokejimo sistema.33' Kultflros centro direktorius istatymq"nustatyta tvarka priima ir atlejdLia Kulturoscentro darbuotojus, skatina juos, tvirtina darbulto;q pareijybiq.s4ras4, nevirsydamas savivaldybestarybos nustatyto didZiausio leistino pareigybiq, rn*.uoiTtnq iS savivaldybes biudZeto, skaidiaus,nustato darbuotojq pareiging alg4 vadovaudamasis LietuJos Respublikos valstybes ir savivaldybiq
istaigq darbo apmokejimo istatymu.34' Kulturos centro kulturos ir meno darbuotojus, dirbandius pagal neterminuot4 darbosutarti, atestuoja I etape - Kulturos centro direktorius, ir .tup. - savivaldybes tarybos sudarytaAtestavimo komisija kas treji metai Lietuvos Respublikos vyriausybes igaliotos institucijospatvirtintq atestavimo nuostatq nustatyta tvarka.

VII. TURTAS, LESV SAT,TTNTAI, LESV NAUDOJIMO TVARKA

35' Kultiiros centras patikejimo teise valdo perduot4 savivaldybes turt*, naudoja irdisponuoja juo pagal istatymus ir PaneveZio rajono savividybes tarybos nusiatyta tvarka.36. Kultilros centro le5u Saltiniai:
36'l' valstybes biudZeto, savivaldybes biudZeto leSos, tarptautiniq ir uzsienio fondq irorganizacijq le5os;
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36,2. pajamos uZ teikiamas paslaugas;
36.3. fondq, organizacij4, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais

budais perduotos leSos, tikslines paskirties leios pagalpavedimus, parama;
36.4. kitos teisetai jgy'tos leSos.
37. Le5os naudojamos teises aktq nustatyta tvarka.

VIII. FINANSINES VEIKLOS KONTROLE

38. Direktorius atsako uL. KultDros centro buhalterines apskaitos organuavim4 ir
tvarkym4"

39. Kultflros centras teikia finansines ir biudZeto vvkdvmo ataskaitas teises aktq nustatyta
tvarka.

40. Kult[ros centras buhaltering apskait4 tvarko,
rinkinius sudaro Lietuvos Respublikos viesojo sektoriaus
nustatyta tvarka.

finansiniq ir biudZeto vykdymo ataskaitq
atskaitomybes istatymo ir kitq teises aktq

41' Kultfrros centro finansine veikla kontroliuojama Savininko ir kitq valstybiniq
institucijq Lietuvos Respublikos istatymq, kitq teises aktq nustatyta tvarka.

42. Kultflros centro vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus
kontroles ir vidaus audito istatymu, kitais vidaus audit4 reglamentuojandiais teises aktais.

43. Kult{iros centras vykdo vidaus finansq kontrolg teises aktq nustat}ta tvarka. Iianksting
ir einamqj4 kontrolg vykdo KultDros centro vadovo paskirti darbuotojai,

IX. NUOSTATV KEITIMO TVARKA

44. Nuostatai tvirtinami, keidiami ir at5aukiami Savivaldybes tarybos sprendimu.
Nuostatus pasiraSo Savivaldybes tarybos igaliotas asmuo. Pakeisti Nuostatai isigalioja nuo jq
iregistravimo Juridiniq asmenq registre dienos.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

45. Kultfrros centras reorganizuojamas ir likviduojamas Savivaldybes tarybos sprendimu
L ietuvo s Re spubl iko s teise s aktq nustatyt a tv arka.

46' Prane5imai ir informacija visuomenei apie KultDros centro veikl4, pertvankym4,
reorganizavim4, likvidavim4 bei kitus teises aktuose numatytus atvejus skelbiami vie5ai Lietuvos
Respublikos teises aktq nustatytais terminais ir tvarka Kultiiros centro interneto svetaineje
www'provincijoskultura.lt, VI Registrq centro leidZiamame elektroniniame leidinyje ,,Juridiniq
asmenq vie5i prane5ifirai".

47 ' Vie5i Kultiiros centro prane5imai skelbiami KultDros centro interneto svetaineje
www.provincijoskultura.lt, naujienq portaluose, ziniasklaidos priemonese.

48. KultDros centras savo veiklos kryptis, pletotes strategij4, dalyvavim4 tarptautinese
programose, kult0ros ir meno darbuotojq kvalifikacijos kelim4 ir atestavim4, metinius renginiq
planus derina su Svietimo, kultilros ir sporto skyriumi.

Kultlros centro direkto Lina Narkevidiene-,--Etq
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