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Sr.ur,Ig MIESTo sAVIVALDvBES TARvBA
SPRENDIMAS

DEL SIAULIU KULTUNOS CENTRO NUOSTATU PATVIRTINIMO
2018 m. lapkridio 8 d. Nr. T-378
x.
Sraulrar

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymo 4 straipsnio 3 dalies I punktu ir Lietuvos
Respublikos kulttiros centry istatymo 9 straipsnio I dalimi, Siauliq miesto savivaldybes taryba

nusp rendL,ia:
1.

Patvirtinti Siauliq kultiiros centro nuostatus (pridedama).

2. lgalioti Siauliq kultiiros centro direktorg Deimantg Badiulg pasira5yti patvirtintus
nuostatus ir iregistruoti juos valstybes fmones Registry centro Siauliq filiale lstatymo nustatyta
tvarka.

3. PripaZinti netekusiu galios Siauliq miesto savivaldybes tarybos 2017 m. spalio 5

d.

sprendim4 Nr. T-360 ,,Del Siauliq kulttiros centro nuostatq patvirtinimo".
4.N
Sio sprendimo 3 punktas isigalioja nuo Sio sprendimo 1 punktu patvirtintq
nuostatq
(iriq asmenq registre dienos.

Tatybos it meto
Savivald

Arturas Visockas
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PATVIRTINTA
iauliq miesto savivaldybes tarybos
2018 m. lapkridio 8 d. sprendimuNr. T-378
S

SmulrrT KULTURos cENTRo NUosrATAr
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Siauliq kult[ros centro nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Siauliq kulturos
centro (toliau Kultiiros centras) teising fo*Q, buveing, veiklos sritis, pobldi ir ni5is, tikslus,
funkcijas, teises ir pareigas, Kulturos centro savinink4, savininko teises ir pareigas igyvendinandios
institucijos kompetencij4, k[rybines veiklos organizavim4, valdyrno organq sudarymo tvarkq ir jq
kompetencij4, Kulhlros centro tarybos (toliau - Taryba) sudarym4, jos kompetencij4 ir veikl4, darbo
santykius ir darbo apmokejimq, turtq, le5q Saltinius ir le5q naudojimo tvark4, finansing veiklos
kontrolg, Kulttiros centro reorganizavim4, likvidavim4 ir Nuostatq keitimo tvarkq.
2. Kulffiros centro pavadinimas
Siauliq kultiiros centras. Kulturos centras iregistruotas
Juridiniq asmem+ registre, kodas 302296711.
3. Kultfiros centro teisine forma - biudZetine istaiga.
4. Kultiiros centro savininkas Siauliq miesto savivaldybe (toliau Savininkas), kodas
111109429, adresas: Vasario 16-osios g. 62,LT-76295 Siauliai.
5. Savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Siauliq miesto savivaldybes taryba
(toliau Savivaldybes taryba). Savivaldybes tarybos kompetencij4 nustato Lietuvos Respublikos
biudZetiniq istaigq istatymas.
6. Kult[ros centras - ribotos civilines atsakomybes, Lietuvos Respublikos istatymrl (toliau
- istatymai) nustatyta tvarka isteigtas vie5asis juridinis asmuo, kuris kuria menines programas, pletoja
Sviediamqi4 (edukacing), pramoging veikl4, puoseleja megejq men4, etning kulttir4, tenkina
bendruomenes kulturinius poreikius ir organizuoja profesionaliojo meno sklaid4. Kulflrros centras
igyvendina Savininko funkcijas ir yra i5laikomas i5 Siauliq miesto savivaldybes biudZeto (toliau
savivaldybes biudZetas) asignavimq, turi s4skait4 banke ir antspaud4 su savo pavadinimu.
7. Pagal savo prievoles Kultiiros centras atsako tik savo leSomis. Jeigu Kultdros centro
prievolems padengti le5q nepakanka, prievoles padengiamos Savininko le5omis nevir5ijant Kultiiros
centro teises aktq nustatytatvarkanaudojamo, valdomo ir disponuojamo turto vertes.
8. Kult[ros centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq ir Lietuvos Respublikos
kulttiros centry istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos
kulttiros ministro isakymais, Savivaldybes tarybos sprendimais, Nuostatais ir kitais teises aktais.
9. Kultiiros centro veikla yra neterminuota.
10. Kulturos centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
1 1. Kulttiros centras yra paramos gavejas, veikiantis
istatymq nustatyta frarka.
12. Kulhlros centro viesi pranesimai skelbiami Kultiiros centro interneto svetaineje
www.siauliukc.lt.
13. Kulttiros centro buveine: Au5ros al.3l,LT-76300 Siauliai.
14. Kulturos centras turi2 strukhrinius padalinius (filialus), kurie nera juridiniai asmenys:
14.1. Rekyvos kulttiros namai, Energetikq g.7,LT-79238 Siauliai;
14.2. Akhilq ir silpnaregiq kulturos namai, Zemaites g.l02,LT-76172 Siauliai.
15. Kulttiros centras gali teikti nemokamas ir mokamas kult[ros srities paslaugas. Mokamos
paslaugas teikiamos pagal Lietuvos Respublikos kultriros ministerijos (toliau - Kulttros ministerija)
patvirtint4 mokamq paslaugq s4ra5q, kuriq lkainius nustato Savivaldybes taryba.
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II

SKYRIUS

KULTfrRos cENTRo vEIKLos roBUDIS, sRrrys IR nuSvs
16. Kult[ros centro veiklos pobtidis - daugiafunkcinis kultiiros centras.
17. Kulttiros centro veiklos sritys - kultura, menas, Svietimas.

18. Kultiiros centro veikla pagal teises aktais patvirtint4 Ekonomines veiklos rfiSiq

klasifikatoriq:

18.1. kita leidyba (58.19);
18.2. kino filmq rodymas (59il);
18.3. vie5qjq rySir+ ir komunikacijos veikla (70.2t);
18.4. reklama(73.1);
18.5. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (68.20);
1 8.6. fotografavimo veikla
Q a.20);
18.7. muzikos instrumentq, teatro dekoracijq ir kostiumq nuoma (77.29.30);
18.8. kitas mokymas (85.5);
1 8.9. kulhlrinis Svietimas (85.52);
18.10. kitas, niekur nepriskirtas, Svietimas (85.59);
18.11. posedZiq ir verslo renginiq organizavimas (82.30);
18.12. k[rybine, menin6 ir pramogq organizavimo veikla (90.0);
18.13. scenos pastatymq veikla (90.01);
18.14. scenos pastatymams bfldingq paslaugq veikla (90.02);
18.15. menine kflryba (90.03);
18.16. meno irenginiq eksploatavimo veikla (90.0a);
18.17. pramogq ir poilsio organizavimo veikla (93 .2);
18.18. kitapramogq ir laisvalaikio organizavimo veikla (93.29);
18.19. profesiniq narystes organizacijq veikla Qafi);
18.20. garso ira5ymas ir muzikos iraSq leidyba (59.20).

III SKYRIUS
KULTOROS CENTRO TIKSLAI IR X'UNKCIJOS

-

19. KultEros centro veiklos tikslai kulturines, menin6s, Sviediamosios (edukacines) ir
informacines veiklos pletojimas, neformaliojo ugdymo, meniniq programq kiirimas, pramoginiq
programq vystymas, etnines kultDros, megejq meno puoselejimas, kulttiros ir meno projektq
inicijavimas, rengimas ir igyvendinimas, profesionaliojo meno sklaida, kulttiriniq bendruomenes
poreikiq ugdymas ir tenkinimas, kurybines savirai5kos uZtikrinimas.
20. Kult[ros centras, igyvendindamas 5i tikslus, atlieka tokias funkcijas:
20.1. sudaro s4lygas etnines kultiiros sklaidai, populiarina senqsias kulturos tradicijas,
paprodius, laiduoj a etnines kulhiro s perimamum4;
20.2. r[pinasi megejq meno kolektyvq parengimu
dalyvavimu Dainq Sventdse,
vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;
20.3. organizuojamegejq meno kolektyvq, studijq veikl4;
20.4. organizuojapramoginius, edukacinius ir kitus renginius, darbq su jaunimu;
20.5. organizuojavalstybiniq Svendiq, atmintinq datq, kalendoriniq Svendiq minejim4;
20.6. riipinasi vaikq ir jaunimo uZimtumu, meniniu ugdymu;
20.7. rengia ir vykdo neformaliojo vaikq ir suaugusiqjq Svietimo programas;
20.8. kuria ir iprasmina Siuolaikines modernias meno veiklos formas;
20.9. organizuoja etning kulttir4, megejq men4 populiarinandius renginius, tenkina kitus
bendruomenes kult[rinius poreikius;
20.10. sudaro s4lygas profesionaliojo meno sklaidai;
20.11. rengia tradiciniq kult[ros vertybiq s4vadq;

ir
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20.12. dalyvauja rengiant

ir

ir

regionines kult[ros pletros
igyvendinant valstybines
programas;
20.13. vykdo kult[ros ir meno projektus;
20.14. skleidZia informacij4 visuomenei apie Kultiiros centro vykdom4 veikl4 pasitelkiant
su
visuomene ir netiesioging reklam4;
rySius
20.15. bendradarbiauja su meno, mokslo, Svietimo, kult[ros, jaunimo, religinemis, verslo ir
nevyriausybinemis oryanizacijomis Salyje ir uZ jos ribq;
20.16. tiria, analizuoja ir ivertina bendruomenes kult[rinius poreikius;
20.17 . teikia techning pagalbq mieste vykstantiems kulttiros renginiams;
20.18. sudaro s4lygas miesto bendruomen6s meninei saviraiikai;
20.19. tenkina sociokultdrinius bendruomenes poreikius;

20.20. uZtikrina Lietuvos Respublikos teises aktq igyvendinim4 Kultiiros centre ir

struktririniuose padaliniuose, organizuoj a ir kontroliuoj a j q veikl4;
20.21. atlieka kitas teises aktuose nustatytas funkcijas.

IV SKYRIUS
KULTUROS CENTRO TEISES IR PAREIGOS
21. Kulttiros centras turi teisg:

21.1. nustatyti Kulttiros centro vidaus organizacing struktiir4, etatus, pareigybes,
nevir5ydamas Savininko nustatyto bendro etatq skaidiaus; suderings su Savininku, keisti Kultriros
centro ir jo strukt[riniq padaliniq darbo laikq;
21.2. planuoti Kultfiros centro veiklos strategij4;
21.3. pasirinkti kurybines veiklos kryptis, kurybinius darbuotojus, atlikejus, autorius ir
repertuar4, atitinkanti Kultdros centro veiklos tikslus;
21.4. isigfii ilgalaiki ir trumpalaiki turt4, sudaryti sutartis ir prisiimti isipareigojimus,
susijusius su Kultfiros centro veikla;
21.5. pldtoti tarptautinius ry5ius, keistis specialistais, kviesti ivairius atlikejus;
21.6. pldtoti kflrybinius rySius su Salies ir uZsienio megejq meno kolektyvais, kitais kulturos
centrais ir partneriais;
21.7. leisti ir platinti mokamus
nemokamus informacinius leidinius, kompaktines
plokSteles, susijusias su Kulttiros centro veikla;
21.8. nustatytatvarka isigytr autoriq teises i ivairaus pobtdZio meno kurinius, uZsakyti
naujus kurinius ir juos viesai atlikti ar demonstruoti;
21.9. istatymq ir kitq teises aktq nustatytatvarka informuoti visuomeng apie Kult[ros centro
veikl4;
21.10. stoti i ne pelno orgarrizacqas (asociacijas), tarp jq ir tarptautines, ir dalyvauti jq
veikloje;
2l.ll. teikti nemokamas ir mokamas kulttiros srities paslaugas, kuriq s4ra54 ir mokamq
paslaugq kainas (ikainius) nustato Savivaldybes taryba;
21.12. tureti einamqsias nacionalines ir uZsienio valiutos s4skaitas Lietuvos Respublikos
bankuose;
21.13. valdyti Savininko patikejimo teise perduotqtartq, naudotis ir disponuoti juo teises
aktq ir Savininko nustatyta tvarka;
21.14. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viesqjq pirkimq istatymu ir kitais teises
aktais, organizuoti vie5uosius pirkimus su Kulttiros centro veikla susijusioms prekdms, paslaugoms
ir priemonems isigyti;
2l.l5.teikti Lietuvos Respublikos iruZsienio fondams finansuotinas programas irprojektus;
2l .l 6. organizuoti kult[ros, Svietimo renginius ;
21.17. sudaryi bendradarbiavimo, patalpq nuomos, paslaugq, koncertines, autorines,
intelektiniq paslaugq ir kitas sutartis;
21.18. gauti paramq istatymq nustatyta tvarka.

ir
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22. Kultiros centras, igyvendindamas j am pavestas funkcijas, privalo :
22.1. vykdyti Nuostatuose nurodyt4 veikl4 ir funkcijas;
22.2. teises aktq nustatytatvarkateikti Juridiniq asmenq registro tvarkytojui duomenis apie
Sio registro objektus;
22.3. istatymq nustatyta tvarka atestuoti Kulttiros centro kulttiros ir meno darbuotojus;
22.4. teikti Savininkui tvirtinti teikiamq mokamq paslaugq ikainius;
22.5.lelas, gautas uZ Kulttiros centro teikiamas mokamas paslaugas, naudoti pagalKulttiros
centro patvirtint4 iSlaidq s4mat4;
22.6. atsiskaityti uL, pateiktas prekes, atliktus darbus ir paslaugas bet kuria sutarta forma
pagal istatymq ir kitq teises aktq reikalavimus;
22.7. teikti Savininkui ir kitoms istatymq numatytoms institucijoms Kultuiros centro veiklos
ir finansines ataskaitas;
22.8.teikti Savininkui Kult0ros centro veiklos programas, strateginius veiklos planus;
22.9 . vykdyti isipareigoj imus pagal sudarytas sutartis ;
22.10. garantuoti Kulttros centro finansiniq ir statistiniq ataskaitq teisingum4;
22.11. naudoti i5 savivaldybes biudZeto gaunamas le5as tik Nuostatuose nurodytiems
tikslams igyvendinti ir pagal asignavimq valdytojq patvirtintas i5laidq s4matas;
22.12. sudaryti s4lygas Kulttiros centro darbuotojams kelti kvalifikacij4;
22.13. uZtikrinti Ziiirovq saugumq, saugias darbuotojq darbo s4lygas, prie5gaisring ir darbo
saugQ.

23. Kulttiros centras gali tureti kitq istatymuose ir kituose teises aktuose numatytq teisiq ir
pareigq.

24. Kulhiros centras kasmet iki einamqjq metq vasario 1 dienos Savininkui ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybes igaliotai institucijai pateikia nustatytos formos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos kultiiros ministro isakymu, Kult[ros centro ir jo strukttlriniq padaliniq (filialq) veiklos
ataskait4.

V SKYRIUS
SAVIVALDYBES TARYBOS KOMPETENCIJA
25. fgyvendindama Savininko teises ir pareigas, Savivaldybes taryba:
25.1. tvirtina ir keidia Nuostatus;
25.2. nustato mokamq paslaugq ikainius;
25.3. skiria asignavimus i5 savivaldybes biudZeto;
25.4. nustato didZiausi4 leistin4 pareigybiq skaidiq;
25.5. priima sprendim4 del Kulttiros centro buveines pakeitimo;
25.6. priima sprendim4 del Kulttiros centro pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
25.7. priima sprendim4 del Kultrlros centro strukt[rinio padalinio (filialo) steigimo ir jo
veiklos nutraukimo;
25.8. skiria ir atleidZia likvidatoriq arba sudaro likvidacing komisij4 ir nutraukia jos
igaliojimus;
25.9. al<redituoja ir suteikia Kult[ros centrui kategorij4;
25.10. organizuoja Kult[ros centro kulttiros ir meno darbuotojq kvalifikacijos kelim4 ir
atestavim4;
25 .l I . koordinuoj a Kulttiro s centro dalyvavim4 tarptautinese kultflros pro gramo se ;
25.12. gali papildomai KultBros centrui skirti le5q i5 savivaldybes biudZeto valstybinems
Sventems organizuoti;
25.13. sprendZia kitus istatymuose, teises aktuose ir Nuostatuose jos kompetencijai
priskirtus klausimus.
26. Savivaldybes tarybos sprendimai lforminami ra5tu.
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VI SKYRIUS
KULTIfROS CENTRO VALDYMO ORGANU TVARKA IR JU KOMPETENCIJA
27. Kulttiros centrui vadovauja direktorius, kuris i pareigas skiriamas 5 metams konkurso
bldu Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatyta tvarka. Direktoriaus kvalifikacinius reikalavimus
nustato kult[ros ministras. Direktoriaus teises ir pareigas nustato Nuostatai ir direktoriaus pareigybes
apraSymas. Direktoriaus tarnybinio atlyginimo koeficierfi4, personalini pried4 prie tarnybinio
atlyginimo ir skatinimo s4lygas nustato Siauliq miesto savivaldybes meras (toliau Savivaidybes
meras). Direktorius turi btrti nepriekai5tingos reputacij os.
28. Sprendim4 del direktoriaus priemimo i pareigas, jo atleidimo arba atSaukimo i5 jq priima
Savivaldybds meras Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Nuostatq ir kitq teises aktq nustatyta
tvarka. Be kitq darbo sutarties pasibaigimo pagrindq, darbo sutartis su direktoriumi taip pat pasibaigia
at5aukus ji i5 pareigq. Direktorius gali bUti at5aukiamas i5 pareigq, jei:
28.1. Savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija nepatvirtina Kulttiros centro ir
(ar) direktoriaus veiklos ataskaitos;
28.2. paieidZia Lietuvos Respublikos viesqjq ir privadiq interesq derinimo valstybes
tarnyboje istatymo nuostatas, pasinaudojgs pareigomis savo ar kitq asmenq naudai;
28.3. prararrda nepriekai5ting4 reputacij 4.
29. Savivaldybes meras vykdo kitas funkcijas, susijusias su direktoriaus darbo santykiais,
Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatytatvarka. {statymrl nustatytais atvejais,
kai Savivaldybes meras negali eiti pareigq, Sias funkcijas igyvendina Savivaldybes mero
pavaduotojas ar Savivaldybes mero pareigas laikinai einantis Savivaldybes tarybos narys.
30. Direktorius:
30.1. vadovauja KultUros centrui ir atsako uZ jo veikl4;
30.2. oryanizuoja Kult[ros centro darbq, kad btitq igyvendinami Kultiiros centro tikslai ir
atliekamos nustatytos funkcij os;
30.3. uZtikrina, kad bfltq laikomasi istatymq, kitq teises aktq ir Nuostatq;
30.4. tvirtina Kulturos centro organizacing strukt[r4 ir pareigybiq s4ra54, nevir5ydamas
darbo uZmokesdiui skirtq le5q;
30.5. tvirtina Kulhros centro darbo tvarkos taisykles, darbuotojq pareigybiq apra5ymus,
strukttiriniq padaliniq nuostatus ir kitus Kulttiros centro teises aktus;
30.6. nustato Kultlros centro darbo laikq, suderings ji su Savininku;
30.7. istatymrl nustatyta tvarka priima ir atleidLia Kult[ros centro darbuotojus, skatina juos
ir skiria drausmines nuobaudas;
30.8. vertina Kult[ros centro kultfiros ir meno darbuotojq veikl4;
30.9. tvirtina darbuotojq tarnybinius atlyginimus ir priedus;
30.10. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes
istatym4 teikiami ataskaitq rinkiniai ir statistines ataskaitos bfitq teisingi;
30.11. uZtikrina racionalq ir taupq lesq ir turto naudojim4, kad Kulturos centro finansiniai
isipareigojimai nevir5ytq jo finansiniq galimybiq, veiksming4 Kultflros centro vidaus kontroles
sistemos suk[rim4, jos veikim4 ir tobulinim4;
30.12. tvirtina Kultriros centro pajamq, iSlaidq ir kitas s4matas;
30.13. teises aktq nustatytafrarka atstovauja Kultfiros centrui teisme ar kitose valstybes ar
savivaldybiq institucij ose, istaigose;
30.14. nevir5ydamas savo kompetencijos, leidZia isakymus ir kitus Kulturos centro veikl4
reglamentuojandius teises aktus, privalomus visiems jo darbuotojams, ir kontroliuoja jq vykdymq;
30.15. Kulttiros centro vardu sudaro arba igalioja kitus Kulttiros centro darbuotojus sudaryti
sutartis;
30.16. gavgs Savininko pritarim4, steigia ir naikina Kulttiros centro strukturinius padalinius
(filialus);
30.17. uZtikrina, kad Kultriros centro veikloje butq laikomasi istatymq, vykdomi Lietuvos
Respublikos Vyriausybes nutarimai ir kiti teises aktai, Savivaldybes tarybos sprendimai;

-
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30.18. vykdo teises aktq nustatytafrarkakitas funkcijas.

VII SKYRIUS
KULTUROS CENTRO TARYBOS SUDARYMAS, JoS KoMPETENCIJA IR vEIKLA
31. Kulhlros centre sudaroma Taryba, kuri yra kolegiali, patariamojo balso teisg turinti
institucija, atliekanti eksperto ir konsultanto funkcijas sprendZiant Kultflros centro veiklos
organizavimo ir igyvendinimo klausimus.
32. Tarybos nariq skaidius, jos sudarymo, at5aukimo tvarka ir kompetencija yra nustatyta
Nuostatuose. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos kulturos centrq istatymu,
Nuostatais, kitais teises aktais ir Tarybos nuostatais.
33. Svarbiausias Tarybos uZdavinys yra teikti Kult[ros centro administracijai ir
Savivaldybes tarybai pasiulymus del Kult[ros centro veiklos programos ir priemoniqjai igyvendinti.
34. Vykdydama 5!uZdavini, Taryba atlieka Sias funkcijas:

34.1. teikia sitlymus del Kultdros centro veiklos planavimo dokumentq ir jq igyvendinimo
priemoniq, vertina igyvendintq priemoniq skaidrum4 ir vie5um4;
34.2. svarsto ir vertina Kultiiros centro sezonines ir perspektyvines kurybines veiklos
programas, jq igyvendinimo rezultatus, aptaria naujausias meno programas ir meno megejq kolektyvq
veiklos rezultatus, teikia sillymus del jq veiklos meninds kokybes;
34.3. dalyvauja megejq meno kolektyvq veiklos apZitrose;
34.4. inicijuoja klausimq, susijusiq su Kulhiros centro veikla, analizg ir siiilo sprendimus;
34.5. teikia rekomendacijas Kulttiros centro kultflros ir meno darbuotojq atestavimo ir
kvalifikacij os kelimo klausimais;
34.6. sifllo Kultriros centro darbuotojq kandidatiiras apdovanojimams, stipendijoms ir
paskatinimams gauti;
34.7. direktoriaus iniciatyva svarsto kitus aktualius Kulttiros centro ktrybines,
administracines, fikines veiklos klausimus.
35. Taryba turi teisg:
35.1. kviesti posedZius Kulturos centro specialistus, Savininko atstovus
kitus
specialistus, galindius pateikti sillymus ir i5vadas i5kilusiais klausimais;
35.2. gauti informacij4 savo kompetencijos klausimais i5 Kulhlros centro administracijos,
Savininko, kitq institucijq.
36.TarybE sudaro 7 naiai. Taryba sudaroma i5 Kulttiros centro visuotiniame darbuotojq
susirinkime deleguoto 1 nario, 2 Kulhiros centro administracijos skirtq nariq, 2 nait4, skirtq i5
Savivaldybes tarybos, ir 2 Siauliq miesto savivaldybes administracijos Svietimo, kult[ros ir sporto
departamento Kulfirros skyriaus (toliau - Kultiiros skyrius) deleguotq nariq. Tarybos sudeti 2 me1n4
kadencijai ir darbo reglament4 tvirtina direktorius.
37. Tryba i5 savo nariq paprasta balsq dauguma kadencijos laikotarpiui renka pirminink4,
jo pavaduotoj4 ir sekretoriq. Tarybai negali vadovauti direktorius.
38. Tarybos pirmininkas (ei jo nera-pirmininko pavaduotojas) organizuojaTarybos darb4,
pirmininkauja posedZiams, atsako uZ Tarybos veikl4 ir jai atstovauja.
39. Tarybos sekretorius tvarko Tarybos dokumentus, protokoluoja posedZius.
40. Tarybos posedZiai Saukiami ne rediau karp 4 kartus per metus. Neeilinis Tarybos posedis
Saukiamas Tarybos pirmininko iniciatyva arba ne maZiatkaip 4 Tarybos nariq reikalavimu.
41. Tarybos posedis yrateisetas, jeigu jame dalyvauja nemaLiartkaip 5 nariai.
42. Tarybos sprendimai priimami atviru balsavimu, paprasta balsq dauguma, iforminami
posedZio protokolu, kuri pasira5o Tarybos pirmininkas ir sekretorius. Tarybos nutarimas laikomas
priimtu, jei ui:ji balsuoja daugiau kaip puse Tarybos nariq. Balsams pasiskirsdius po lygiai, lemia
Tarybos (posedZio) pirmininko balsas. Protokolai ir kiti dokumentai saugomi Kulhlros centre.
43. Tarybos narys gali ra5tu pareik5ti apie savo atsistatydinimq,tada direktoriaus isakymu
skiriamas kitas Tarybos narys, kuris atstovaujatai padiai atsistatydinusio Tarybos nario institucijai.
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44. Jeigunepasibaigus kadencijai pasikeidia daugiau rci213 Tarybos nariq, sudaromanauja

Taryba.
45. Pasibaigus kadencijai, atnauji$amane maZiau kaip ll3 Tarybos nariq.

VIII SKYRIUS
DARBO SANTYKIAI IR APMOKEJIMAS

ir

ir

46. Direktoriaus
darbuotojq darbo santykius, darbo apmokejim4
garantijas
reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teises aktai.
47. Kult[ros centro kulturos ir meno darbuotojus, dirbandius pagal neterminuot4 darbo
sutarti, atestuoja Savivaldybes taryba kas treji metai Lietuvos Respublikos Vyriausybes lgaliotos
institucijos patvirtintq atestavimo nuostatq nustatyta tvarka.
IX SKYRIUS
TURTAS, LESU s,q,LrrNrA.r rR LESU NAUDOJTMO TVARKA
48. Savininko perduotas ir Kult[ros centro igytas turtas nuosavybes teise priklauso
Savininkui, o Kulttiros centras 5i turt4 valdo, naudoja ir disponuoja juo teises aktq nustatytatvarka.
49. Kulttiros centro le5q Saltiniai:
49.1. valstybes biudZeto ir (arba) savivaldybes biudZeto asignavimai;
49.2.kitr+valstybes ir savivaldybiq pinigq fondq le5os;
49.3. pajarrros, gautos uZ mokamas paslaugas;
49.4. frzitiq ir juridiniq asmenq parama (labdara);
49.5. kitos teisetai gautos leSos.
50. Nuostatq 49.5 papunktyje nurodytas le5as Kultiiros centras naudoja Savivaldybes
tarybos nustatyta tvarka.
51. Savininkas i5 savivaldybes biudZeto lesq gali Kult[ros centrui skirti papildomq le5q
valstybinems Sventems organizuoti.
52. Kultiiros centras gali dalyvauti tarptautinese programose, projektuose
gauti
tarptautiniq fondq fi nansavim4.
53. Kulhlros centras gali gauti valstybes ir savivaldybiq biudZetq asignavimq, teises aktq
nustatyta tvarka dalyvaudamas Kultiiros ministerijos, Savivaldybes tarybos skelbiamuose
konkursuose atitinkamoms kult[rines veiklos programoms, finansuojamoms i5 valstybes arba
savivaldybes biudZeq, vykdyti.
54. Kulttiros centras privalo savivaldybes biudZeto ir specialiqjq programrl gaunamas le5as
naudoti tik Nuo statuose nurodytiems uZdaviniams vykdyti.
55. Kulttiros centro i5laidas sudaro:
55.1. leSos, skirtos darbuotojq uZmokesdiui ir privalomojo valstybinio socialinio draudimo
fmokoms;
55.2. patalpq i5laikymo i5laidos;
55.3. kitos i5laidos, susijusios su Kulttiros centro veikla.

ir

X SKYRIUS
X'INANSINES VEIKLOS KONTROLE
56. Direktorius ir vyriausiasis buhalteris atsako uZ KultEros centro buhalterines apskaitos
organizavim4 ir tvarkym4.
57. Kult[ros centras teikia finansines ir biudZeto vykdymo ataskaitas teises aktq nustatyta
tvarka.
58. Kulttiros centras buhaltering apskait4 tvarko, finansiniq ir biudZeto vykdymo ataskaitq
rinkinius sudaro Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymo ir kitq teises aktq
nustatyta tvarka.
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59. Kulttiros centro finansine veikla kontroliuojama Savininko ir kitq valstybiniq institucijq,
fstatymq, kitq teises aktq nustatytatvarka.

60. Kult[ros centro vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus
kontroles ir vidaus audito istatymu, kitais vidaus audit4 reglamentuojandiais teises aktais.
61. Kultlros centras vykdo vidaus finansq kontrolg teises aktq nustatytafiarka.I5anksting
ir einamQj4 kontrolg vykdo KultDros centro vadovo paskirti darbuotojai.
62. I5anksting finansq kontrolg teises aktq nustatyta Narka vykdo Kult[ros centro vadovo
paskirtas atsakingas uZ i5anksting finansq kontrolg Kulttlros centro darbuotojas.

XI SKYRIUS
KULTfTROS CENTRO PERTVARKYMAS, REoRGANIZAVIMAS IR
LIKVIDAVIMAS
63. Sprendim4 pertvarkyti Kultfiros centr4 priima Savivaldybes taryba:
63.1. apie priimt4 sprendim4 pertvarkyti Kultrros centr4 direktorius teises aktq nustatyta
tvarka ne veliau kaip pirm4 sprendimo vie5o paskelbimo dien4 turi prane5ti Juridiniq asmenq
registrui, taip patviesai paskelbti Kult[ros centro interneto svetaineje www.siauliukc.lt tris kartus ne
maZesniais kaip 30 dientl intervalais arba vie5ai paskelbti Kultlros centro interneto svetaineje
www.siauliukc.lt vien4 kart4 ir prane5ti visiems Kulttiros centro kreditoriams ra5tu;
63.2. nuo sprendimo pertvarkyti Kult[ros centr4 priemimo dienos Kulturos centras igyja
pertvarkomos biudZetines istaigos status4;
63.3. pertvarkymas laikomas baigtu ir KultDros centras netenka pertvarkomos biudZetines
statuso
nuo juridinio asmens, kuris veiks po pertvarkymo, istatq fregistravimo Juridiniq
fstaigos
asmenq registre.
64. Kulturos centras reorganizlojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse
nustatytais jungimo ar skaidymo bfldais. Kultlros centras gali buti reorganizuojamas arba dalyvauti
reorganizavime tik tada, jei lstatymq nustatyta tvarka nera igijgs reorganizuojamos, reorganizavime
dalyvauj andio s ar likviduoj amo s biudZetines istai gos tei sinio statuso :
64.l.kai Savivaldybes taryba priima sprendim4 del sutikimo reorganizuoti Kulturos centr4,
reorganizavime dalyvaujandiq biudZetiniq istaigq vadovai parengia Kulttiros centro reorganizavimo
sqlygU apraS4;
64.2.Kulfiros centro reorgarizavimo s4lygq apra5as ne veliau kaip pirm4 vie5o paskelbimo
apie jq parengim4 dien4 turi bflti pateiktas Juridiniq asmenq registrui;
64.3. sprendimas del Kultiiros centro reorganizavimo gali bflti priimtas tik praejus 30 dienq
nuo paskutinio vie5o paskelbimo arba vie5o paskelbimo, kai apie Kultfiros centro reorganizavimo
sQlygq apra5o parengim4 paskelbta vien4 kartq,ir apie Kult[ros centro reorgarizavimo sqlygq apra5o
parengim4 ra5tu prane5ta visiems Kultfrros centro kreditoriams, dienos;
64.4. sprendim4 del Kult[ros centro reorganizavimo priima ir kartu tvirtina Kulttiros centro
reorgarizavimo s4lygq apraS4 bei po rcorganizacijos veiksiandiq biudZetiniq istaigq nuostatus
kiekvienos reorganizuojamos ir reorganizavime dalyvaujandios biudZetines istaigos savininko teises
ir pareigas igyvendinanti institucij a;
64.5. sprendimo del Kult[ros centro reorganizavimo priemim4 irodantis dokumentas turi
bDti pateiktas Juridiniq asmenq registrui;
64.6. reorganizavimas laikomas baigtu, kai I Juridiniq asmenq registr4 lregistruojami po
reorganizavimo sukurtos naujos biudZetines istaigos nuostatai ar iregistruojami tgsiandiq veikl4
biudZetiniq f staigq pakeisti nuostatai;
64.7. rcorganizuoto Kulhlros centro veikla pasibaigia nuo jo i5registravimo i5 Juridiniq
asmenq registro dienos.
65. Kult0ros centras gali bfiti likviduojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
nustatytais juridiniq asmenq likvidavimo pagrindais :
65.1. sprendim4 likviduoti Kultriros centr4 priemusi Savivaldybes taryba arba teismas
privalo paskirti likvidatoriq arba sudaryti likvidacing komisij4;
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65.2. apie sprendim4 likviduoti Kultfiros centr4 turi bfti viesai paskelbta Kulturos centro
interneto svetaineje www.siauliukc.lt tris kartus ne maZesniais kaip 30 dienq intervalais arba viesai
paskelbta vien4 kart4 Kultfiros centro interneto svetaineje www.siauliukc.lt ir pranesta visiems
kreditoriams ra5tu;
65.3. apie Kulttiros centro likvidavim4 pranesama Juridiniq asmenr+ registrui teises aktq
nustatyta tvarka ne veliau kaip pirm4 vie5o paskelbimo dien4. Nuo sprendimo likviduoti Kulturos
centr4 priemimo dienos jis igyja likviduojamos biudZetines istaigos status4, kurio neteoku ji
likvidavus ar istatymq nustatytais atvejais atSaukus sprendim4 ji likviduoti.

XII SKYRIUS
NUOSTATU KEITIMO TVARKA
66. Nuostatai tvirtinami, keidiami ir at5aukiami Savivaldybes tarybos sprendimu. Nuostatus
pasira5o Savivaldybes tarybos igaliotas asmuo. Pakeisti Nuostatai isigalioja nuo jq iregistravimo
Juridiniq asmenq registre dienos.

XIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
67. Kulhiros centro interneto svetaineje www.siauliukc.lt skelbiama Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 2.44 straipsnyj e nurodyta informacij a.
68. Vie5i Kulturos centro prane5imai skelbiami Kult[ros centro interneto svetaineje
www. siauliukc. lt, nauj ienq portaluo se, Ziniasklaidos priemones e.
69. Kult[ros centras istatymq nustatyta tvarka gali tureti emblem4, veliav4 ir kit4 atributik4.
70. Kultriros centras savo veiklos kryptis, pletotes strategij4, dalyvavim4 tarptautinese
programose, kultlros ir meno darbuotojq kvalihkacijos kelim4 ir atestavim4, metinius renginiq
planus derina su Kultlros skyriumi.

