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JONISKIO KULTUNOS CENTRO TARYBOS VEIKLOS
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Centro) taryba (toliau - Taryba) yra patariamojo balso teisg
turinti kolegiali institucrja, veikianti visuomeniniais pagrindais, sprendZiant Joni5kio rajono
savivaldybes kultiiros politikos klausimus, Lietuvos kult[ros politikos nuostatose numatytus kultflros
politikos tikslus: saugoti ir puoseleti nacionalines kultiiros tapatum4, skatinti k[rybing veikl4,
sudaryti Joni5kio kult[ros centro aptarnaujamos teritorijos bendruomendms s4lygas dalyvauti
1. Joni5kio kultfiros centro (toliau

-

kultiirinej e veikloj e.
2. Taryba dirba pagal Centro direktoriaus patvirtintus nuostatus.
3. Tarybos veiklos nuostatai reglamentuoj a Tarybos sudarymo ir at5aukimo tvark4, j os kompetencij 4,
teises bei darbo organizavimo tvark4.
4. Taryba, patariamoji institucija, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstituctja,
istatymais, kitais teises aktais, Joni5kio rajono savivaldybes tarybos sprendimais, savivaldybes
administracijos direktoriaus isakymais, LR Kultlros centrq istatymu bei Siais nuostatais.

II. TARYBOS UZOTVINIAI IR FUNKCIJOS
5. Tarybos uZdavinys

- svarstyti

ir teikti Centrui pasi[lymus, iSvadas del Centro politikos formavimo

bei Sios politikos igyvendinimo.
6. Vykdydama 5i uZdavini, Taryba atlieka funkcijas:
6.1 . svarsto ir vertina Centro perspektyvines k[rybines veiklos programas;
6.2. aptaia Centro kiirybines veiklos metq ataskaitas, programe rezultatusi
6.3. svarsto aktualius ktirybines veiklos klausimus;
6.4. teikia siUlymus del vaikq ir jaunimo dalyvavimo megejq meno veikloje, vietos bendruomeniq
itraukimo i kulturos ir meno programas;
6.5. svarsto Centro materialines bazes gerinimo programas;
6.6. teikia siulymus Centro veiklos strategijos klausimais;
6.7. teikia rekomendacijas darbuotojq kvalifikacij os kelimo klausimais;
6.8. teikia rekomendacijas kulturos ir meno darbuotojq atestavimo klausimais;

6.9. svarsto Centro direktoriaus pasifllytas Centro darbuotojq kandidat[ras

valstybes

apdovanojimams, stipendijoms, valstybinems bei Joni5kio rajono savivaldybes premijoms ir kitiems
apdovanojimams gauti;
6.10. svarsto mokamq paslaugq ikainius, pasiUlyus Centro direktoriaus, teikia rekomendacijas;
6.1 I . svarsto Centro veiklos klausimus, kuriuos pateikia Centro direktorius.
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III. TARYBOS TEISES
turi teisg:
7 .1. kviesti i posedZius Savivaldybes administracijos specialistus, Centro ir visuomeniniq
orgarizacijq atstovus ir kitus suinteresuotus asmenis, galindius pateikti pasitlymr+ Centro veiklos
7

. Taryba

klausimais;
7.2. gauti informacij4 savo kompetencijos klausimais i5 Savivaldybes vadovq bei administracijos
struktlriniq padaliniq, Svietimo istaigq, visuomeniniq organizacrjtl, Centro;
7.3. kviesti ekspertus nagrinejant svarbius klausimus;
7.4.teikti rajono savivaldybes tarybai, savivaldybes administracijai i5vadas ir pasifllymus
Centro veiklos tobulinimo klausimais.

IV. TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS
turinti 5 nariq Taryba.
Tarybos sudeti ir veiklos nuostatus, jrl pakeitimus, papildymus tvirtina Centro direktorius istatymq
8. Centre ketveriq metq laikotarpiui sudaroma kolegiali patariamojo balso teisg

nustatyta tvarka.
9. I Taryb4 ieina:

9.1. du Centro darbuotojq visuotinio susirinkimo pasillyti nariai;
9.2. du Centro aptarnaujamoje teritorijoje veikiandiq nevyriausybiniq organizacijq visuotiniq

susirinkimq pasi[lyti nariai;
9.3. vienas Centro aptarnaujamoje teritorijoje veikiandios jaunimo nevyriausybines organizacijos
visuotinio susirinkimo pasi[lytas narys.
10. Tarybai negali vadovauti Centro direktorius.
1 1. Taryba i5 savo nariq balsq dauguma kadencijos laikotarpiui renka pirminink4, jo pavaduotoje.
12. Tarybos pirmininkas, jeigu jo nera - pavaduotojas, organizuoja Tarybos darb4, pirmininkauja
Tarybos posedZiams, atsako uZ jos veikl4, atstovauj a jai.
13. Tarybos posedis yra teisdtas, jeigu jame dalyvauj a2l3 Tarybos nariq.
14. Tarybos nutarimai priimami atviru balsavimu, jeigu uZ juos balsuoja daugiau kaip puse
posedyje dalyvaujandiq Tarybos nariq. Balsams pasiskirsdius po lygiai, lemia posedZio pirmininko
fieigu jo nera - pirmininko pavaduotojo) balsas.
15. Taryba renkasi ne rediau kaip 2 kartus per metus. Neeilinis Tarybos posedis gali btti su5auktas
Tarybos pirmininko iniciatW&,puses Tarybos nariq reikalavimu arba Centro direktoriaus iniciatyva.
l6.Tarybos posedZius Saukia, posedZio laik4, viet4 ir darbotvarkg nustato pirmininkas. Apie posedZio
viet4, laik4 ir darbotvarkg sekretorius ne veliau kaip prie5 7 dienas informuoja visus narius.
17 . Tarybos nutarimai iforminami posedZio protokolu, kuri pasira5o pirmininkas ir sekretorius.
18. Tarybos nutarimai igyvendinami Centro direktoriaus isakymu, ra5omu remiantis pateiktu Tarybos
posedZio protokolo i5ra5u. Protokolai ir kiti dokumentai saugomi Centre.
19. Centras techni5kai aptarnauja Tarybos veikl4. Tarybos posedZiams rengti, dokumentacijai
tvarkyti ir protokoluoti posedZius Centro direktorius skiria sekretoriq, kuris nera Tarybos narys.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Tarybos veikl4 turi teisg kontroliuoti ir tikrinti Joni5kio rajono savivaldybes istaigos ar
Savivaldybes administracijos padaliniai pagal jiems teises aktais suteiktus igaliojimus ir
kompetenclj?.

