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PANEVEZIO RAJONO KREKENAVOS KULTUROS CENTRO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1' PaneveZio rajono Krekenavos kulturos centro nuostatai (toliau Nuostatai)
reglamentuoja PaneveZio rajono Krekenavos kultDros centro (toliau - Kuliuros centras) teisinE
form4, buveing, veiklos sritis, pobDdi ir rD5is, tikslus, funkcijas, teises ir pareigas, Kultlros centro
savinink4, savininko teises ir pareigas igyvendinandics institucijos kompei"n4"q,kDrybines veiklos

jq kompetencij4, Kulttiros centro tarybos
ir darbo apmokejim4, turt4, le5q Saltinius ir
Itiiros centro reorganizavim4, likvidavima ir

2. KultDros centro pavadinimas _ paneveZio rajono
trumpasis pavadinimas - Krekenavos kultDros centras. Kuliuros
asmenq registre, kodas 188213440.

3. KultDros centras isteigtas 2003 m.

Krekenavos kultDros centras,
centras iregistruotas Juridiniu

4. Kultfiros centro teisine forma _ biudZetine istaiga.
5.

6. ldybe (toliau _ Savininkas).

taryba (tor ;#:t,ffi",;ffJ,:''l?:iJ*:Respubliko r Lietuvos Respublikos biudZeiiniq ;riuigq lstatymas.
7 ' KultDros centras - ribotos civilines atsakomybes, lstatymq nrrt"tiu tvarka isteigtasviesasis juridinis asmuo, kuris kuria menines programas, pletoja sviediamqi4 (edulaciig),

pramoging veikl4, puoseleja megejq mena, etning k-ultur4, tenkina bendruomenes kulturinius
poreikius ir organizuoja profesionaliojo meno sklaid4. Kulturos centras lgyvendina Savininko
funkcijas ir yra i5laikomas i5 PaneveZio. rajono savivaldybes biudZeto li|iiuu - savivaldybes
biudZetas) asignavimq, turi s4skait4 banke ir antspaud4.u ,uuo pavadinimu.8' Pagal savo prievoles KultDros centras atsako savo le5omis. Jeigu Kulturos centro
prievolems padengti le5q nepakanka, prievoles padengiamos Savininko lesomis ievirsijant Kulturos
centro teises aktq nustatyta tvarka naudojamo, valdomo ir disponuojamo turto vertes.9' Kulturos centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq ir Lietuvos
Respublikos kultiiros centrq istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes'nutarimais, Lietuvos
ngsgubJikgs kulturos ministro isakymais, Saviv rldybes tarybos sprendimais, Nuostatais ir kitais
terses aKtals.

10. Kult[ros centro veikla yra neterminuota.
I 1. KultDros centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.12' Kulturos centras yra paramos gavejas, veikiantis teises aktq nustatyta tvarka.13' Kulttiros centro viesi pranesimai skelbiami Kulturos centro interneto svetaineje

www.krekenavoskc.lt.
14' KultDros centro buveine: 38306 PaneveZio r. sav., Krekenavos mstl., Birutes a. l.15. KultDros centras alinius, kurie ner

l: I NaujarodZiq pad r. sav.,. Naujarod . 6;15.2. Zibartoniqpadal sav., Zibartoniu



16. KultDros centras gali teikti nemokamas ir mokamas kulturos, meno ir Svietimo sridiu
paslaugas.

II. KULTUROS CENTRO VEIKLOS SRITYS IR RUSYS

17, KultDros centras savo veiklos pobDdZiu yra daugiafunkcis.
18. Kult[ros centro veiklos sritys - kultura, menas, ivietimas.
19. Kulturos centro veikla pagal teises aktais patvirtint4 Ekonomines veiklos r65iq

klasifikatoriq (EVRK):
19.1. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas - 68.2;
19,2. muzikos instrumentq, teatro dekoracijq ir kostiumq nuoma, kodas - 77 .29.30:
19.3. posedZiq ir verslo renginiq organizavimas, kodas - g2.3;

19.4. kulturinis Svietimas, kodas -g5.52;
19.5, kitas, niekur nepriskirtas, Svietimas, kodas - 85.59;
19.6. kfirybine, menine ir pramogq organzavimo veikla, kodas - 90;
19,7 . pramogq ir poilsio organizavimo veikla, kodas - 93.2.

III. KULTUROS CENTRO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

20. Kult[ros centro veiklos tikslai - kulturines, meninds, Sviediamosios (edukacines) ir
informacines veiklos pletojimas, neformaliojo Svietimo, meniniq programq kDrimas, pramoginiq
programq veikla, etnines kulturos, megejq meno puoselejimas, kulturos ir meno projektq
inicijavimas, rengimas ir igyvendinimas, profesionaliojo meno sklaida, vietos bendruomenes-visu
amZiaus grupiq kulturiniq poreikiq ugdymas ir tenkinimas, kiirybines savirai5kos uZtikrinimas.

21. Kulturos centras, igyvendindamas Siuos tikslus, atlieka tokias funkcijas:
2I.l' sudaro s4lygas etnines kult[ros sklaidai, populiarina sen4sias kultfiros tradicijas,

paprodiu s, laiduoja etnines kulturo s perimamum4;
2l'2' rlpinasi megejq meno kolektyvq parengimu ir dalyvavimu Dainq Sventese,

vietiniuose, regioniniuose, nacionaliniuose ir tarptautiniuose renginiuose;
2l'3. skatina ir ugdo mening veiklq, telkia jvairiq Zanrq megejq meno kolektyws, studijas,

btirelius ir sudaro s4lygas jq veiklai;
21.4. organizuoja pramoginius, edukacinius ir kitus renginius;
21.5' organizuoja valstybiniq Svendiq, atmintinq datq, kalendoriniq Svendiq minejimus;
21.6. rDpinasi vaikq ir jaunimo uZimtumu, meniniu ugdymu;
21'7. rengia ir vykdo neformaliojo vaikq ir suaugusiqjq Svietimo programas;
21.8. organizuoja visq Zanrq ir sridiq parodas;

' 21.9. kuria ir iprasmina Siuolaikines modernias meno veiklos formas;
21.10. organizuoja etning kultur4, megejq menq populiarinandius renginius, tenkina kitus

bendruomenes kultDrinius poreikius;
2l.ll. sudaro s4lygas profesionaliojo meno sklaidai;
21.12' dalyvauja rengiant ir igyvendinant valstybines ir regionines kulturos pletros

programas;
21.13. rengia ir vykdo kultDros, Svietimo ir meno projektus;
2I.I4. skleidZia informacij4 visuomenei apie Kult[ros centro vykdom4 veikl4 pasitelkiant

ry5ius su visuomene ir netiesioging reklam4;
2l'L5, bendradarbiauja su meno, mokslo, Svietimo, kulturos, jaunimo, religinemis, verslo ir

nevyriausybinemis organizacijomis Salyje ir uZ jos ribq;
21,16. ttia, analizuoja ir ivertina bendruomenes kulturinius poreikius, rengia ilgalaikg

veiklos strategijq ir metines veiklos programas, rengia ir igyvendina investicinius kulturos srities
projektus;
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2l.17 . sudaro sqlygas vietos bendruomenes meninei saviraiskai;
21.18' tenkina sociokurturinius bendruomenes poreikius;
2l'19' uZtikrina Lietuvos Respublikos teisls aktq igyvendinim4 Kulturos centre irpadaliniuose, organizuoja ir kontroliuoja jq veikl4;
21.20. atlieka kitas teises aktuose nustatytas funkcijas,

IV. KULTOROS CENTRO TEISES IR PAREIGOS

*,^r-^??^. .I_<ulturos 
centras, lgyvendindamas jam pavestus tikslus bei atlikdamas jam priskirtas

runKcUas, tufl telsg:
22'1' bendradarbiautisu istaigos veiklai itakos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;22'2. vykdyti Salies ir tarptautinius kulturos, Svietimo ir meno projektus;

ti jq veikloje;
bdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka;
lstybes ir savivaldybiq jstaigq duomenis, turiu
ijoms vykdyti;

22.6. naudotis kitomis teises aktq suteiktomis teisemis.
23' Kulturos..c.entro pareiga yra uZtikrinti jam pavestq tikslq igyvendinim4, priskirtq

funkcijq kokybi5k4 atlikim4.

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

tarybos narys).
25' Kulturos centro direktoriaus (toliau - direktorius) teises ir pareigas nustato Nuostataiir direktoriaus pareigybes aprasymas. Kvalifikaciniai reikalavimai direktoriui nustatomi

vadovaujantis Lietuvos Respublikos kulturos ministro isakymu patvirtintais kvalifikaciniais
reikalavimais valstybes ir savivaldybiq kultDros centrq vadovam..26. Direktorius:

26.1. vadovauja KultDros centrui ir atsako uZ jo veikl4;
daliniq darb4, kad bfitq igyvendinami KultDros

struktiir4, struktiiriniq padaliniq nuostatus, darbo
ir kitus KultDros centro teises aktus;

no darbuotojq veikl4;26'5' garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos vieSojo sektoiiaus atskaitomybes istatym4teikiami ataskaitq rinkiniai ir statistines ataskaitos butq teisingif
o naudojim4, kad KultDros centro finansiniai
, veiksming4 Kultiiros centro vidaus kontroles

q ir kitas s4matas;
a KultDros centrui teisme ar kitose valstybes ar

26'9' nevir5ydamas savo kompetencijos, leidZia isakymus ir kitus Kultlros centro veikl4
reglamentuojandius teises aktus, privalomus visiems jo daibuoiojams, ir kontroliuoja jq vykdym4;26'10' Kult[ros centro vardu sudaro arba igalioja kitus Kultiiros centro darLuotojus sudaryti



26.12. vykdo teises aktq nustatyta tvarka kitas funkciias.
27. Direktorius atsako:
27.1. uZ Kult[ros centro veiklos rezultatus;
27'2' ut'tinkam4 KultDros centro tikslq ir funkcijq igyvendinim4, finansing veikl4, tinkamq

turto valdym4, naudojim4 beidisponavim4 juo;
ai priskirtq funkcijq tinkam4 vykdym4.
riamojo balso teisg turinti ir visuomeniniais

-taryba), sudaryta iS ne maZiau kaip 3 nariq.
:nt4 tvirtina s. Taryba iS

savo nariq paprastqja_ balsq dauguma per pirmqii tarybos pos nink4, kuris
organzuoja tarybos darbq, pirmininkauja tarybos posedZiams vauja jai.30. Taryba:

30' l ' svarsto ir vertina sezonines bei perspektyvines kDrybines veiklos programas, jq
igyvendin imo rezultatus;

30'2' aptaria naul,as meno programas ir teikia siDlymus Kultlros centro direktoriui del jq
menines kokybes ir prieZiDros;

30.3. ne rediau kaip kart4 per metus atsiskaito Kultlros centro direktoriui.

VI. DARBO SANTYKIAI IR APMOKEJIMAS

s ir skatinimo priemones skiria, veftina kasmetine
meras, vadovaudamasis Savivaldybes tarybos

ejimo sistema.
q nustatyta tvarka priima ir atleidLia KultDros

tarybos nustatyto didZiausio leistino pareigybiq, :;l:nilLXT
nustato darbuotojq pareiging alg4 vadovaudamas
istaigq darbo apriokejimo istatymu. . 

u"o-ot_ avivaldybiq

ros ir meno darbuotojus, dirbandius pagal neterminuot4 darbo
s centro direktorius, II etape - Savivaldybes tarybos sudaryta
etai Lietuvos Respubrikos vyriausybes igaliotos institucijos
atyta tvarka.

4

sutar(is;
26.1L uZtikrina, kad Kult[ros centro ir

Respubliko s istatymq, Nuo statq, vykdo m i L ietuvos
aktai, Savivaldybes tarybos sprendimai;

padaliniq veikloje bDtq laikomasi Lietuvos
Respublikos Vyriausybes nutarimai ir kiti teises

valdo perduot4 savivaldybes turt4, naudoja ir
savivaldybes tarybos nustatyta tvarka.

biudZeto leSos, tarpautiniq ir uZsienio fondu ir

vrr. TURTAS, LESV snr,rrNr.qJ, LESU NAUDOJTMO TVARKA

34. KultUros centras patikejimo teise
disponuoja juo pagal istatymus ir paneveZio rajono

35. KultDros centro le5q Saltiniai:
35.1. valstybes biudZeto, savivaldvbes

organizacijq leSos;

35.2. pajamos uZ teikiamas paslaugas;
35'3' kitq juridiniq ir fiziniq asmeml dovanotos ar kitaip teisetais

bDdais perdu skirties lesos pagal pavedimus, parama;
35.4. Sos,
36. Le5os naudojamos teises aktq nustatyta tvarka.

VIII. FINANSINES VEIKLOS KONTROLE



centro buhalterines apskaitos organzavimq ir

ir biudZeto vykdymo ataskaitas teises aktq nustatyta

39' Kulttiros centras buhaltering apskait4 tvarko, finansiniq ir biudZeto vykdymo ataskaitqrinkinius sudaro I'ietuvos Respublikos viesojo sektoriaus'atskaitomybes istatymo ir kitq teises aktqnustatyta tvarka,
40' KultDros centro finansine veikla kontroliuojama Savininko il kitq valstybiniqinstituciiq Lietuvos Respublikos istatymq, kitq teises aktq nustatyta tvarka.4l' Kulttiros centro vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidauskontroles ir vidaus audito jstatymu, kitais vidaus audit4 reglamentuojandiais teises aktais.42' Kultflros centras vykdo vidaus finansq kontrilg teises aktq nustatyta tvarka. I5anksting* einam414 kontrolg vykdo Kult[ros centro vadovo paskirti darbuotojai.

rx. NUOSTATU KEITIMO TVARKA

43' Nuostatai tvirtinami, keidiami ir atsaukiami Savivaldybes tarybos sprendimu.Nuostatus pasiraso Savivaldybes tarybos igaliotas asmuo. pakeisti Nuostatai lsigalioja nuo jq
iregistravimo Juridiniq asmenq registre dienos.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

r likviduojamas Savivaldybes tarybos sprendimu

nei apie Kultijros centro veikl4, pertvarkym4,

s 
. 
aktq nu sratyr a i s t erm in a i s ;' ".J"Xff '*:'#[.", H[1' 1ltili "j " ::','i,H:

c'lt, Vf Registrq centro leidLiamame elektroniniame leidinyle ,*luridiniq armeriq

46' viesi Kulturos centro pranesimai skelbiami Kult[ros centro interneto svetainejewww. krekenavo skc. lt, nauj ienq portaluo se, Ziniaskraido s priemo nese.
47 ' Kulturos pletotes strategij4, dalyvavim4 tarptautineseprogramose, kulturos

planus derina su svieti n,,.uot 
kelim4 ir atestavim4' metinius renginiq

Kultfiros centro direktore Vaitkevidiene

37. Direktorius atsako ui. KultDros
tvarkym4.

38. KultDros centras teikia finansines
tvarka.


