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PANEVĖŽIO RAJONO KREKENAVOS KULTŪROS CENTRO 

ŽIBARTONIŲ PADALINIO NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

  1. Šie nuostatai yra norminis aktas, reguliuojantis Panevėžio rajono Krekenavos kultūros 

centro Žibartonių padalinio (toliau – Padalinio) veiklą. 

  2. Žibartonių padalinys yra Krekenavos kultūros centro (toliau – Kultūros centro) struktūros 

dalis, turintis organizacinį savarankiškumą ir veikiantis pagal Kultūros centro direktoriaus patvirtintus 

nuostatus. 

  3. Padalinys steigiamas, reorganizuojamas ir likviduojamas, vadovaujantis Kultūros centro 

steigėjo sprendimais. 

  4. Padalinio darbuotojai vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais 

Valstybės norminiais aktais, Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Mero potvarkiais, 

įsakymais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Kultūros centro direktoriaus įsakymais, 

Kultūros centro nuostatais, Padalinio nuostatais ir pareigybiniais aprašymais. 

  5. Padalinio buveinė: Žibartonių g. 74, Žibartonių k., Krekenavos sen., Panevėžio r. 

 

II. PADALINIO VEIKLA, TIKSLAI, FUNKCIJOS IR KOMPETENCIJA 

 

 6. Padalinio svarbiausieji tikslai:  

 6.1.plėtoti kultūrinę, šviečiamąją ir informacinę veiklą;  

 6.2. inicijuoti, rengti ir įgyvendinti kultūros, meno projektus bei programas;  

 6.3.skatinti meno mėgėjų kolektyvų, būrelių, klubų pagal pomėgius kūrimąsi ir veiklą, ugdyti 

juose savanoriškumo bei savarankiškumo principus, kultūrinį bei meninį skonį; 

  6.4. išlaikyti ir tęsti krašto tradicijas, puoselėti etnokultūrinį bei mėgėjų meną; 

  6.5. organizuoti profesionalaus meno sklaidą;  

 6.6. vykdyti padalinio veiklos planavimą ir fiksavimą.  

 7. Padalinys atlieka šias funkcijas:  

 7.1. organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių, klubų veiklą;  

 7.2. rūpinasi suaugusiųjų ir vaikų mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu dainų 

šventėse, vietiniuose, regioniniuose, šalies ir tarptautiniuose renginiuose;  

 7.3. organizuoja pramoginius, laisvalaikio, poilsio, edukacinius ir kitus renginius;  

 7.4 organizuoja visų žanrų ir sričių parodas;  

 7.5. organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių minėjimus;  

 7.6. rūpinasi vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu; 

  7.7. užtikrina etninės kultūros tęstinumą, mėgėjų meną populiarinančius renginius, tenkina 

kitus bendruomenės kultūrinius poreikius;  

 7.8. rengia ir vykdo neformaliojo (vaikų ir suaugusiųjų) švietimo programas; 

  7.9. bendradarbiauja su seniūnijos teritorijoje veikiančiomis meno, mokslo, švietimo, 

kultūros, jaunimo, religinėmis ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis; 

 7.10. organizuoja meno kolektyvų veiklą; 

 

III. PADALINIO DARBUOTOJŲ TEISĖS 

 

 8. Padalinio darbuotojai turi teisę: 



  8.1. teikti pasiūlymus Kultūros centro direktoriui bei administracijai dėl kultūrinio darbo 

organizavimo padalinyje; 

  8.2. bendradarbiauti ir konsultuoti visuomenines organizacijas ir kitas institucijas dėl 

kultūrinės veiklos organizavimo; 

 8.3. savarankiškai planuoti kultūrinius renginius ir koncertines išvykas. 

 

IV. PADALINIO VALDYMAS IR ATSAKOMYBĖ 

 

  9. Padalinio darbuotojus skiria ir atleidžia Kultūros centro direktorius teisės aktų nustatyta 

tvarka.  

 10. Padalinio darbuotojai vykdo Kultūros centro direktoriaus nurodymus.  

 11. Padaliniui vadovauja padalinio vadovas. 

 

V. DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA 

 

 12. Padalinio darbuotojų darbo apmokėjimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

darbo kodeksu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kultūros įstaigų darbuotojų tarnybinių 

atlyginimų bei kitų darbo apmokėjimo sąlygų nustatymą. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 13. Padalinio nuostatus tvirtina, juos keičia ir pildo Kultūros centro direktorius savo įsakymu.  

________________ 


