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Joni5kio rajono savivaldybes tarybos
2018 m. geguZes 17 d. sprendimu Nr. T-118

JONISKIO KULTUROS CENTRO
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Joni5kio kultlros centro nuostatai (toliau - nuostatai) reglamentuoja Joni5kio kultrlros
centro (toliau - Centras) teising form4, savinink4, savininko teises ir pareigas igyvendinandi4
institucij4, buveing, veiklos tikslus, funkcijas, teises ir pareigas, veiklos organizavim4 ir valdym4,
darbuotojq priemim4 i darb4, jq darbo apmokejimo tvark4, Centro ld5as, jq naudojimo tvark4 ir
finansines veiklos kontrolg, nuostatq pildymo ir keitimo tvark4.
2. Centro pavadinimas - Joni5kio kultiiros centras.
3. Teisine forma - biudZetine istaiga.
4. Savininke - Joni5kio rajono savivaldybe.
5. Savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Joni5kio rajono savivaldybes
taryba.
6. Centro buveine - 7;emalEirq g. 14, Joni5kis.
7. Centras pagal veiklos pobfidi yra daugiafunkcis.
8. Centras savo santykius su juridiniais ir fiziniais asmenimis grindLia sutardiq ir susitarimq
pagrindu.
9. Centras yra ribotos civilines atsakomybes vie5asis juridinis asmuo, turintis savo i5laidq
sqmat4, savaranki5k4 balans4, antspaud4 su savo pavadinimu ir Joni5kio rajono savivaldybds herbu,
atsiskaitomqjq s4skaitq Lietuvos Respublikoje registruotuose bankuose, spaudq ir simbolik4.
10. Centro veiklos teritorija apima Gataudiq, Joni5kio, Kepaliq, Kriukq, Rudi5kiq, Satklnq,
Saugelaukio ir Skaistgirio seniiinijq teritorij as.
11. Centras turi 10 skyriq (Gataudiq, Jaki5kiq, Kirnaidiq, Rudi5kiq, Satk[nq, Kriukq,
Liepory, Baritinq, Maldeniq, Skaistgirio).
12. Centro veikla grindLiamavie5umo ir prieinamumo visuomenei, veiklos tgstinumo
principais.
13. Centrui Joni5kio rajono savivaldybes taryba suteikia kategorij4 pagal Kult[ros
ministerijos nustatytus veiklos ir materialines bazds kriterijus.
14. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos
biudZetiniq istaigq istatymu, Lietuvos Respublikos kulturos centry istatymu, kitais istatymais ir
Lietuvos Respublikos Seimo priimtais nutarimais, Lietuvos Respublikos tarptautindmis sutartimis,
Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos kult[ros ministro isakymais,
Joni5kio rajono savivaldybes (toliau - savivaldybe) institucijq teises aktais, kitais teises aktais ir
Siais nuostatais.
15. Centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

II SKYRIUS
CENTRO VEIKLOS TIKSLAS IR UZDAVINIAI
16. Pagrindinis Centro veiklos tikslas yra

jo veiklos teritorijoje

esandios bendruomends

kultUriniq poreikiq formavimas ir tenkinimas, pilieti5kumo, bendruomeni5kumo, tauti5kumo
ugdymas.
17. Svarbiausi Centro uZdaviniai yra:
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17. 1. sudaryti s4lygas bendruomenei kulturingai bendrauti, leisti laisvalaiki, atskleisti savo
sugebejimus, dalyvauti bendruomenes veikloje;
17.2. saugoti ir puoseleti tautines tradicijas, skatinti domejim4si savo kra5to istorija, senqia ir
moderniEja kultura;
17.3. ugdyti estetiniir menini skoni, groLio suvokim4, pagarb4 jikuriantiems.

III SKYRIUS
CENTRO FUNKCIJOS
18. Centras, igyvendindamas savo tiksl4

ir vykdydamas pavestus uZdavinius, atlieka

Sias

funkcijas:
organizuoja megejq meno kolektyvq, studijq, bflreliq veikl4, r[pinasi jq dalyvavimu
dainq Sventdse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose renginiuose;
18.2. organizuoja ir vykdo meninds rai5kos programq remim4, atrank4 ir atsiskaitym4;
18.3. organizuojapramoginius, edukacinius, megejq men4 populiarinandius renginius;
18.4. organizuojavalstybiniq Svendiq, atmintinq datq, kalendoriniq Svendiq minejimus;
18.5. inicijuoja ir metodi5kai remia kultUriniq procesq pletotg, vadovaudamasis savivaldybes
kult[ros politikos nuostatomis;
18.6. rengia ir igyvendina kulturos ir Svietimo programq projektus, bendradarbiauja su
kitomis kulturos ir ugdymo istaigomis, savivaldybes seni[nijomis ir nevyriausybinemis
organrzacijomis;
18.7. sudaro s4lygas etninds kult[ros sklaidai, populiarina sen4sias kult[ros tradicijas,
puoseleja kra5to savitum4;
18.8. sudaro s4lygas profesionalaus meno sklaidai, propaguoja klasikines ir modernias meno
veiklos formas;
18.9. igyvendina kultUrinio bendradarbiavimo projektus Lietuvoje ir,uZsienyje.
19. Centras gali atlikti ir kitas Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq nustatytas
funkcijas.
18. 1.

IV SKYRIUS
SAVININKO TEISES IR PAREIGAS IGYVENDINANTIOS INSTITUCIJOS
KOMPETENCIJA
20. Savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija:
20.1. tvirtina Centro nuostatus, keidia ir pildo juos;
20.2. prlima sprendim4 del Centro buveinds pakeitimo;
20.3. priima sprendim4 del Centro reorganizavimo ar likvidavimo;
20.4. prima sprendimus del Centro teritoriniq padaliniq steigimo ir jq veiklos nutraukimo;
20.5. tvirtina Centro teikiamq paslaugq ikainius;
20.6. suteikia Centrui kategorij4;
20.7. skiria ir atleidLia likvidatoriq arba sudaro likvidacing komisij4 ir nutraukia jos

igaliojimus;
20.8. priima sprendimus kitais istatymuose, kituose teises aktuose ir Siuose nuostatuose jos
kompetencijai priskirtais klausimais.

V SKYRIUS
CENTRO TEISES IR PAREIGOS
21. Centras turi teisg:
2I.1. turdti s4skaitq Lietuvos Respublikoje registruotuose bankuose, taip pat savininko teises
pareigas
ir
igyvendinandios institucijos leidimu po vien4 uZsienio valiutos s4skait4 bet kurioje
uZsienio valstybeje;
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2L2. telkti atlygintinas paslaugas, kuriq

s4ra54 ir kainas tvirtina savininko teises ir pareigas
igyvendinanti institucij a;
. 2l'3' valdyti, naudoti, saugoti jam patikejimo ar kita teise perduot4 turt4 ir juo disponuoti
teises aktq nustatyta tvarka ir s4lygomis;
2l'4. tvatkyti savo fikines finansines veiklos apskait4 ir teikti savininko teises ir pareigas
igyvendinandiai institucijai ir kitoms istatymuos" nurodytoms institucijoms apie j4 reikaling4
informacij4;
"
2I'5. sudaryti sutartis ir prisiimti isipareigojimus, susijusius su Centrui patiketo turto
naudojimu teises aktq nustatytais atvejais gavus Savininko teiies ir pareigas
igyvendinandios
institucijos leidim4;
21'6' atsisk aityti ul' prekes, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus bet kuria
sutarta forma,
nepriestaraujandia Lietuvos Respublikos
istatymamr ir kiti"-, teises aktams;
2r.7 . gauti param4 Qabdar4) istatymq ir kitq teises aktq nustat yta
tvarka;
21'8' rengti ir igyvendinti kulturos programq projektus, inicijuoti kulturiniq
procesrl pletotg;
2L.9. tirti aptarnaujamo regiono kulturinius por"ikiur;
2l'10. savaranki5kai planuoti veikl4, spgsti megejq meno kolektyvq steigimo, repertuaro
parinkimo, gastroliq ir kitus veiklos klausimus.
22. Centras privalo:
22'l' naudoti i5 savivaldybes biudZeto gaunamas le5as tik Centro nuostatuose numatytiems
tikslams igyvendinti ir tik pagal asignavimq uadyto;o patvirtintas
islaidq sqmatas;
22.2. uLtlkrinti centro darbuotojams saugias oaibo s4rygas;
22.3. gatantuoti Centro finansiniq, statistiniq ir ra5ytinirl ahskaitq teisingum4;
22'4. telkti savininko teises ir pareigas
igyvendinandiai institucijai, savivaldybes merui,
administracijos direktoriui, administracijos padaiiniams ir kitoms
teises aktuose numaryroms
institucijoms informacij 4 apie savo veikl4, finansines ataskaitas,
darbo planus;
22'5. telkti Juridiniq asmenq registro tvarkytojui duomenis apielio registro
objektus teises
aktq nustatyta tvarka;
22.6. vykdyti savivaldybes kultlros politik4 ir Siq nuostatq reikalavimus;
22.J . nustatyta tvarka atsiskaityti ;
22.8. uLtikrinti renginiq ir kitos kulturines veiklos menini lygi ir dalyviq
saugum*.
23. Centras gali tureti ir kitq istatymq ir kitq teises aktq nustiiytq
teisiq ir paieigq.

VI SKYRIUS
CENTRO VALDYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS
24' Centrui vadovauja direktorius, skiriamas pareigas atviro konkurso
b,,du ir atleidZiamas
i
puuildu, Joniskio rajono savivaldybes merui,
atskaitingas Joniskio rajono savivaldybds merui, taiyuai.
25. Kvalifikacinius reikalavimus Centro direktoriui nustato Kulturos
ministerij a.
26' Kai direktoriaus ndra (laikinai i5vykgs, serga ar del kitq objektyviq prieZasdiq
negali eiti
savo pareigq), jo pareigas atlieka direktoriaus pavaduotojas.
27 ' Centro padaliniq veikla reglamentuojama Centro
direktoriaus patvirtintais nuostatais.
28. Centro direktorius:
28'1' organizuoja ir koordinuoja Centro veikl4, nustato ir planuoja strategines
.
Centro veiklos
kryptis
28.2. ultlkrina centro rikslq ir uZdaviniq
igyvendinim4, funkciiq vykdym4;
28.3 . leidlia isakymus, kontroliuoj a j q vykdym4;
28'4. tnpinasi racionaliu ir taupiu Centrui skirtq-savivaldybes, valstybes
biudZetq ir kitq lesq
naudojimu, tinkamu materialiniq vertybiq saugojimu
;
i5

jq

teises aktq nustatyta tvarka. Direktorius tiesiogiai

28.5. pasira5o Centro dokumentus, sudaro sutartis:
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28.6. veikia Centro vardu be atskiro igaliojimo, atstovauja Centro interesams valstybindse,
nevalstybindse institucijose, tarptautinese organizacijose arba igalioja atstovauti Siose institucijose
kitus Centro darbuotojus;
28.7 . tvirtrna Centro struktur4, darbuotojq pareigybiq s4ra54, nevir5ydamas savivaldybes
administracij os direktoriaus nustatyto didZiausio leistino parei gybiq skaidiaus ;
28.8. priima ir atleidZia Centro darbuotojus Lietuvos Respublikos istatymq, Vyriausybes
nutarimq ir kitq teisds aktq nustatyta tvarka;
28.9. nustato darbuotojq tarnybinius atlyginimus (koeficientus) ir kitas darbo apmokejimo
s4lygas, nevirSydamas savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos patvirtinto metinio
darbo uZmokesdio fondo;
28.10. tvirtina Centro darbo tvarkos taisykles, struktffiniq padaliniq nuostatus ir darbuotojq
pareigybiq apra5ymus;
28.II. skatina Centro darbuotojus ir skiria jiems drausmines nuobaudas Lietuvos
Respublikos istatymq, Vyriausybes nutarimq ir kitq teisds aktq nustatyta tvarka;
28.I2. rupinasi darbuotojq kvalifikacijos kdlimu, darbo drausme, sauga;
28.13. derina su savivaldybes meru savo komandiruotes ir atostogas;
28.I4. kasmet teikia Centro veiklos programas, ataskaitas ir informacij4 apie Centro veikl4
savininko teises ir pareigas igyvendinandiai institucijai, savivaldybes administracijos kultrlros sriti
kuruoj andiam padaliniui ;
28.15. vykdo kitas teises aktuose, pareigybes apra5yme nustatytas funkcijas, savininko teises
ir pareigas igyvendinandios institucijos, savivaldybes administracijos direktoriaus pavedimus,
neprie5taraujandius Lietuvos Respublikos istatymams ir kitiems teises aktams;

28.16. atsako uZ:
28.16.1. finansing, uking ir administracing Centro veikl4;
28.16.2. Centro antspaudo naudojim4 ir saugojim4;
28.16.3. Centro isigyto ir valdomo turto tinkam4 naudojim4 ir saugojimq;
28.16.4. Lietuvos Respublikos istatymq, Vyriausybes nutarimq, savivaldybes institucijq
teises aktq ir kitq teises aktq vykdym4.
29. Centro finansing apskait4 organizuoja ir atskaitomybg tvarko vyriausiasis buhalteris.
30. Centro direktorius ir darbuotojai uZ tinkam4 savo funkcijq vykdym4 atsako Lietuvos
Respublikos istatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka. Darbuotojq kompetencija, veiklos kryptys,
teisds ir pareigos nustatytos jq pareigybiq apraSymuose.

VII SKYRIUS
SAVIVALDA
31. Centre veikia kolegiali patariamojo balso teisg turinti Centro taryba. Jos sudeti 4 metq
laikotarpiui tvirtina Centro direktorius. Centro tarybai negali vadovauti Centro direktorius.
32. Centro taryb4 sudaro 5 nariai. Du narius skiria visuotinis Centro darbuotojq susirinkimas,
du narius skiria aptarnaujamoje teritorijoje veikiandiq nevyriausybiniq organizacijq ir vien4 nari
skiria aptarnaujamoje teritorijoje veikiandiq jaunimo organizacijq visuotiniai susirinkimai. Tarybos
narius gali at5aukti juos delegavusios institucijos. Centro tarybos narys turi teisq atsistatydinti savo
noru anksdiau laiko negu pasibaigia jo kadencija.
33. Centro taryba svarsto ir vertina sezonines ir perspektyvines kurybines veiklos
programas, jq igyvendinimo rezultatus, aptaria naujausias meno programas, teikia sillymus del jq
meninds kokybes, prieZi[ros ir kitus klausimus, numatytus Centro steigimo dokumentuose ir
nuostatuose.
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VIII SKYRIUS
cENTRo DARBUoToJV DARBo sANTyKrAr rR DARBo uZvrornsrrs

/

34. Centro darbuotojq darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas
istatymai ir kiti teises aktai.
35. Centro direktoriaus ir darbuotojq teises ir pareigos nustatomos pareigybiq aprasymuose.
Centro direktoriaus pareigybes apra5ym4 tvirtina savivaldybes meras, Ceniro darbuotojq pireigybirl
apra5ymus tvirtina Centro direktorius.
36. Metini darbo uZmokesdio fond4 tvirtina savininko teises ir pareigas
igyvendinanti
institucija, didZiausi4leistin4 pareigybiq skaidiq tvirtina savivaldyb"r id-inirtracijos direktorius.
37. Centro darbuotojus priima i darb4 ir atleidLiaCentro direktorius Lietuvos Respublikos
darbo istatymq nustatyta tvarka.
38' Centro direktoriaus tarnybinio atlyginimo koeficient4 nustato savininko teises ir pareigas
igyvendinanti institucija istatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka. Centro darbuotojq tarnyUiniq
atlyginimq koeficientus istatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka nustato Centro direktorius.
39. Centro kultiiros ir meno darbuotojai atestuojami Kultlros ministeriios nustatyta tvarka.

IX SKYRIUS
TURTAS, LESU

Sa,r,rrNrll IR LESV NAUDOJIMO TVARKA

40' Centras finansuojamas i5 savivaldybes biudZeto pagalasignavimq valdytojo patvirtint4
s4mat4.

41' Centro turtq sudaro pastatai, patalpos, kitos pagrindines priemones, intelektinio darbo
rezultatai, finansiniai istekliai ir kitas su centro veikla susijgs runas.
42. Centras finansinius i5teklius ir turt4 valdo, naudoja ir disponuoja juo patikejimo arba
panaudos teise.
43. Centras savo tiking finansing veikl4 organizuoja vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Finansq ministerijos ir Joni5kiorajono
savivaldybes institucijq priimtais teises aktais.
44. Centro pajamas sudaro:
44. 1. savivaldybes biudZeto le5os;
44.2. valstybes biudZeto tikslines le5os;
44.3. leSos, gautos kaip labdara ar parama;
44.4. leSos, gautos uZ mokamas paslaugas;
44.5. kitos teisetu budu gautos le5os.
45. Centro i5laidas sudaro:
45' 1. leSos, skirtos darbuotojq darbo uZmokesdiui ir privalomoio socialinio draudimo
iSlaidoms;
45.2. patalpq i5laikymo i5laidos;
45.3. su istaigos veikla susijusios i5laidos;
45.4. kitos i5laidos.
46.Biudletines le5os teises aktq nustatyta tvarka naudojamos racionaliai ir tik pagal
asignavimq valdytojo patvirtintas i5laidq sqmatas.
47. NebiudZetines le5os teises aktq nustatyta tvarka naudojamos racionaliai pagal
asignavimq valdytojo patvirtint4 i5laidq s4matq.
48' Centro materialines vertybes, igytos naudojant biudZeto ir nebiudZetines le5as,
nura5omos Lietuvos Respublikos vyriausybes nustatyta tvarka.
49. Centras buhaltering apskait4 ir finansing atskaitomybg tvarko teises aktq nustatyta
tvarka.
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X SKYRIUS
CENTRO DOKUMENTU VALDYMAS IR SAUGOJIMAS
50' centro dokumentq valdym4 ir saugojim4 reglamentuoja
Lietuvos Respublikos
dokumentq ir archyvq
istatymas, Dokumentq rengimo,bokumentq tvarkymo ir apskaitos taisykles,
kiti teises aktai.

XI SKYRIUS
CENTRO VEIKLOS PRIEZIURA IR KONTROLE
51' centro veikla kontroliuojama Lietuvos Respublikos
istatymq ir kitq teises aktq,
savivaldybes institucijq sprendimq nustatyta
tvarka.
52' centro veikl4 koordinuoja savivaldybes administracijos
kultlros sriti kuruojantis
padalinys.
53' centro finansine veikla kontroliuojama teises
aktq nustatyta tvarka.
54' Centro administracija su centro veikla susijusi4
informacij4 ir dokumentus privalo
pateikti savininko teises ir pareigas
inititucijai
igyvendinandiai
ir c"niio veikl4 koordinuojantiems
bei kontroliuojanriems subjiktams.'--

XII SKYRIUS
CENTRO NUOSTATU TV]NTINIMAS, KEITIMAS
IR PILDYMAS, JU
REGISTRAVIMAS
55' centro nuostatus tvirtina, juos keidia ir pildo
savininko teises ir pareigas
igyvendinanti
institucija.
56' Centro nuostatai, jq keitimai ir pildymai registruojami
valstybes imoneje Registrq centre
Juridiniq asmenq registro nuostatq ir kitq teises
attq nistatyta tvarka.
57' centro nuostatq pakeitimai
isigalioja nuo jq iregistravimo Juridiniq asmenq registre
teises aktq nustat yta tv arka.

XIII SKYRIUS
CENTRO PABAIGA IR PERTVARKYMAS
58' centras pertvarkomas, reorganizuojamas ir
likviduojamas savininko teises ir pareigas
igyvendinandios institucijos sprendimu"Lietuvts Respublikos
teises aktq nustatyta tvarka.
59' centras likviduojamas savininko teises ir pareigas
igyvendinandios institucijos
iniciatyva.

XIV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
60' centras istatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka
gali tureti savo logotip4 ir kit4
61' sie nuostatai gali buti keidiami, pildomi ar pripaZistami

atributik4.

savivaldybes tarybos sprendimu.

^j

u$.1.9.nuor,utai pasira5yti
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netekg galios Joni5kio rajono

m.

--Ye: lgaliotas asmuo)

(vardas, pavarde)

