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Kretingos rajono savivaldybes tarybos
2022 m. sausio 27 d. sprendimu Nr.T2-30

KRETINGOS RAJONO SALANTU KULTTIROS CENTRO
NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Sie nuostatai reglamentuoja Kretingos rajono Salantq kultDros centro (toliau - Kulturos
centras) steigim4 registravim4, valdym4, finansavim4, reorganizavimq ir likvidavim4, teises ir
pareigas, veiklos tikslus ir pobudi.

2. KultDros centro savininkas yra Kretingos rajono savivaldybe (toliau - Savininkas),
kodas - 111106657, adresas - Savanoriq g.29 A,LT -97111 Kretinga, Kulturos centro Savininko
teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Kretingos rajono savivaldybes taryba (toliau -
savivaldybes Taryba), kuri:

2.1. tvirtina, keidia ir papildo KultDros centro nuostatus;
2.2. priima sprendim4 del Kult[ros centro buveines pakeitimo;
2.3. priima sprendim4 del Kultflros centro pertvarkymo, reorganizavimo ar Iikvidavimo;
2.4. priima sprendimq del Kultiiros centro skyriaus steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
2.5 skiria ir atleidLia likvidatoriq arba sudaro likvidacing komisij4 ir nutraukia jos

igaliojimus;
2.6. sprendZia kitus istatymuose ir Kulttiros centro nuostatuose jos kompetencijai

priskirtus klausimus.
3. Kultiiros centras yra savivaldybes biudZetine istaiga, kuri savo veikla puoseleja etning

kultur4, megejq menq, kuria menines programas, pletoja Svieteji5k4 (edukacing), pramoging
veikl4, tenkina Salantq miesto ir Imbares seniiinijq bendruomeniq kultDrinius poreikius,
organizuoja profesionalaus meno sklaid4.

4. Kulturos centro veikl4 reglamentuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos lstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimai, Lietuvos Respublikos
civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos kultiiros ministerijos norminiai aktai, rajono savivaldybes
Tarybos sprendimai, rajono savivaldybes mero potvarkiai, rajono Savivaldybes administracijos
direktoriaus isakymai ir Sie nuostatai.

5. KultDros centras yra juridinis asmuo, vadovaujasi nuostatais, turi s4skaitas Lietuvos
Respublikos bankuose, antspaud4 su pavadinimu ,,Kretingos rajono Salantq kulturos centraso'.

6. Kulturos centras registruojamas juridiniq asmenq registre teises aktq nustatyta tvarka.
7. Kulturos centro buveine yra:
A. Salio g. 4
Salantai
LT -97 322 Kretingos raj onas
Lietuva.
7.1. Kultiiros centro skyriq buveines yra:
7.1.1. Juodupenq skyrius. Mokyklos g. 2, Juodupenq k., LT-97300 Imbares sen.

Kretingos r.;
7.l.2.Laiviq skyrius. Plateliq g.26,Laiviq k., LT-97317 Imbares sen., Kretingos r.;
7.13. Lvainiq skyrius. Piliakalnio g. 13, Lvainiq k., LT-97319 Imbares sen., Kretingos r.

II KULTUROS CENTRO VEIKLOS POBTIDIS IR TIKSLAI

8. Kulturos centras yra pirmos kategorijos daugiafunkcinis kultliros centras.
9. KultUros centras:



)

9.1. rflpinasi vietos gyventojq kultiiriniq poreikiq tenkinimu, ugdymu, skatina megejq

meno kolektyvq, b[reliq veiklq, liaudies amatq vystym4, uZtikrina s4lygas kurybinei laisvei,

suteikia galimybg kiekvienam gyventojui pagal jo gebejimus ir norus dalyvauti kultiiros vertybiq

isisavinimo irjq kurimo procese, propaguoja profesionalqji men4;

9.2. rengia ir igyvendina kulturiniq, edukaciniq programq projektus, bendradarbiauja su

kitomis istaigomis ir visuomeninemis organizacijomis;
9.3. rtipinasi etninOs kulturos globa, puoseleja j4;
9.4. rengia vakarones, Sventes, valstybiniq ir kalendoriniq Svendiq paminejimus, poilsio

vakarus, diskotekas, parodas, koncertines keliones;
9.5. kaupia ir skleidZia informacij4, sudaro Kultiiros centro meting bei ilgalaikg veiklos

programas;
9.6. renka ir kaupia metoding medZiagq scenarijus, tvarko archyvq, ra5o metra5ti;

9 .7 . tiria aptarnauj amo regiono gyventoj q poreikius;
9.8. kart4 per metus atsiskaito aptamaujamo regiono bendruomenei;
9.9. rlpinasi vaikq ir jaunimo uZimtumu, meniniu ugdymu, vykdo neformaliojo vaikq

Svietimo programas;
9.10. Kultflros centro veiklos r[Sys teises aktq nustatla tvarka pagal Ekonomines veiklos

rii5iq klasifikatoriq:
- kita leidyba - 58.19;
- kino filmq rodymas - 59.14;
- kita informaciniq technologijq ir kompiuteriq paslaugq veikla - 62.09;
- rinkos tyrimas ir vieSosios nuomon6s apklausa -73.20;
- muzikos instrumentq, teatro dekoracijq ir kostiumq nuoma -77.29.30;
- istaigos maSinq ir lrangos, iskaitant kompiuterius, nuoma ir i5perkamoji nuoma -

77.33;
- intelektines nuosavybes ir pana5iq produktq, i5skyrus autoriq teisiq saugomus

objektus, i5perkamoji nuoma - 77.40;
- kitq i5ankstinio uZsakymo ir susijusiq paslaugq veikla -79.90;
- fotokop[javimo. Dokumentq rengimo ir kita specializuota istaigai budingq paslaugq

veikla - 82.19;
- posedZiq ir verslo renginiq organizavimas - 82.30;
- kita, niekur kitur nepriskirta, verslui budingq paslaugq veikla - 82.99;
- kultlrinis Svietimas - 85.52;
- k[rybine, menine ir pramogq organizavimo veikla - 90.0;
- scenos pastatymll veikla - 90.01;
- scenos pastatymams budingq paslaugq veikla -90.02;
- menine ktiryba - 90.03;
- meno irenginiq eksploatavimo veikla - 90.04;
- loterijq organizavimo veikla - 92.00.10;
- atrakcionq ir teminiq parkq veikla -93.21;
- kita pramogq ir laisvalaikio organizavimo veikla -93.29:'
- profesiniq narystes organizacijq veikla -94.12;
- kitq, niekur kitur nepriskirtq, narystes organizacijq veikla -94.99;
- kita, niekur kitur nepriskirt4 asmenq aptarnavimo veikla -96.09.
9.1 f . inicijuoja ir remia KultUros centro skyriq kulttiriniq procesq pletotg, teikia metodinq

param4 skyriq darbuotojams;
9.12. atlieka ir kitas teises aktuose numatytas funkcijas.
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III. KULTUROS CENTRO VALDYMO INSTITUCIJU SI]DARYMO. TVARKA,
JV KOMPETENCIJA, F'UNKCIJOS IR ATSAKOMYBE

10. Kulturos centrui vadovauja direklorius, kuris i pareigas skiriamas konkurso biidu
teises aktq nustatyta tvarka.

11. Kulturos centro direktorius:
11.1. organizuoja Kultlros centro darbQ ir atsako uz istaigos veikl4;

11.2. lsiatymq nustatyta tvarka priima idarbq ir atleidZia Kultiiros centro darbuotojus,

skiria jiems drausmines nuobaudas ir paskatinimus;
I 1.3. tvirtina Kultiiros centro struktDr4, pareigybiq s4ra54, nevir5ijanti rajono savivaldybes

Tarybos nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus;

11.4. tvirtina Kultflros centro darbuotojq pareigybiq apra5ymus, pagal Kult[ros centro

darbo apmokejimo sistemq nustato darbuotojq pareigines algos pastoviosios dalies koeficientus bei

konkedius kintamosios dalies dydZius, nevirSydamas rajono savivaldybes Tarybos nustatl4o

metinio darbo uZmokesdio fondo, vykdo kitas su darbo santykiais susijusias funkcijas Lietuvos

Respublikos teises aktq nustatyta tvarka;
I 1.5. paruo5ia ir tvirtina Darbo tvarkos taisykles;
11.6. lstatymq nustatlta tvarka sudaro sutartis, iSduoda igaliojimus, nustatlta tvarka

atidaro sqskaitas bankuose;
ll .7 . pagal kompetencij q leidlia isakymus, organizuoja ir kontroliuoja jq vykdym4;

I1.8. pagal kompetencij4 atstovauja Kult[ros centr4 visose lstaigose ir organizacijose;

11.9. savivaldybes Tarybai leidus, sudaro sutartis del istaigos turto panaudojimo;

11.10. naudoja i5 rajono savivaldybes biudZeto gaunamas lesas pagal jq paskirti;

11.11. dalyvauja Savivaldybes administracijos Kult0ros ir sporto skyriaus rengiamuose

pasitarimuose;
ll.l2. teikia Kultgros centro meting veiklos ataskait4 rajono savivaldybes Tarybai,

tvirtina, suderings su Savivaldybes administracijos Kulturos ir sporto skyriumi, Kultlros centro

metinQ veiklos programQ;
11.13.-u2tikrina renginiq, koncertq menini lygi, tvark4 renginiq metu, patiketo turto

apsaugq;
11.14. atlieka kult1ros ir meno darbuotojq kvalifikacijos vertinim4 pirmajame atestavimo

etape.
12. Kulttiros centro valdyme visuomeninias pagrindais patariamojo balso teise dalyvauja

Kult[ros centro taryba (toliau - Taryba), sudaryta i5 9 nariq dvejiems metams. Tarybq sudaro

Kultiiros centro darbuotojq susirinkime i5rinkti 3 kulturos ir meno darbuotojai, 3 Salantq miesto ir 3

Imbares seniiinijq ,u.engtuo.. visuotiniuose gyventojq susirinkimuose i5rinkti bendruomeniq,

jaunimo, kitq visuomrriniq organizacijq atstovai. Tarybos sudeti ir darbo reglament4 tvirtina

Kultrros centro direktorius;
l}t.Tarybaarba atskiri jos nariai gali bfti at5aukti nesibaigus kadencijai Kultflros centro

direktoriaus lsakymu. Narys atstatydinamas, jei nedalyvauja Tarybos veikloje arba netinkamai

atlieka Tarybos nario funkcijas. Tarybos arba atskiro nario at5aukim4 gali inicijuoti Kultiiros centro

darbuotojai, surinkdami ne maZiau kaip du treddalius visq darbuotojq paraSq. Tarybos narius gali

atSaukti luos delegavusi institucija. Tarybos narys gali atsistatydinti pats, ra5tu prane5gs apie

atsistatydinimo motyvus Tarybai ir j i delegavusiai institucijai.
13. KultUros centro tarybi, atliekanti eksperto ir konsultanto funkcijas, svarsto lstaigos

k[rybines veiklos programas, jq jgyvendinimo rezultatus, teikia Kultiiros centrui pasi[lymus del jq

,.nin.r kokybes ir prieZiuros, svarsto kitus klausimus, numatytus Kulturos centro nuostatuose.

Tarybos nutaiimai gali biiti lgyvendinami Kultiiros centro direktoriaus isakymu'

14. Kult[ros centras turi teisg:

IV. TEISES IR PAREIGOS
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14.1. nustatyti, pritarus Kultiiros centro Tarybai, Kultiiros centro vidaus organizacing
struktiir4;

14.2. disponuoti savivaldybes Tarybos turtu, perduotu patikejimo teise valdyti;
14.3. sudarineti sutartis, priimti teisetus isipareigojimus, priimti uZsakymus, isigyti

ilgalaikio ir trumpalaikio turto, kitq materialiniq vertybiq;
14.4. teikti savivaldybes Tarybai tvirtinti teikiamq paslaugq ir darbq kainas;
14.5. nustatlrta tvarka isigyti autoriq teises ir meno ktirinius ar atlikimo priemones;
14.6. savaranki5kai sprgsti kulttirines veiklos klausimus, pasirinkti kiirybos kryptis,

k[rybinius darbuotojus, atlikejus, autorius ir repertuar4, atitinkanti Kult0ros centro tikslus;
14.7. nustatyta tvarka gauti reikiamq informacij4 i5 savivaldybes Tarybos bei

Savivaldybes administracijos padaliniq;
14.8. dalyvauti savivaldybes Tarybai svarstant rajono savivaldybes ir Kult[ros centro

biudZet4;
14.9. palaikyti rySius su Salies ir uZsienio valstybiq kulturos istaigomis ir fondais,

savivaldybes Tarybai pritarus, sudaryti ir vykdyti bendros veiklos programas;
14.10. gauti labdar4 ir param4;
14.11. istatymq numatyta tvarka reikalauti atlyginti Zalq, padaryt4 neteisetais darbuotojq,

valstybiniq istaigq, fiziniq irjuridiniq asmenq veiksmais.
15. KultUros centras privalo:
15.1. naudoti i5 savivaldybes biudZeto gaunamas l€Sas tik KultDros centro nuostatuose

nurodytiems uZdaviniams vykdyti ir tik pagal asignavimq valdytojo patvirtintas i5laidq s4matas,
pagal Lietuvos Respublikos biudZetines sandaros istatym4 bei kitus galiojandius norminiq aktq
reikalavimus;

15.2. uZtikrinti KultDros centro darbuotojams saugias darbo s4lygas;
15.3. teikti savivaldybes Tarybai ir kitoms istatymq numatytoms institucijoms savo

veiklos ataskaitas, programas, garantuoti jq teisingumq ir teisOtum4;
15.4. racionaliai panaudoti, saugoti patalpas ir inventoriq.

v. KI]LTUROS CENTRO TURTAS, LESV Sar,rrNra.I IR LESU NAITDOJTMO
TVARKA

16. KultUros centro turt4 sudaro Kretingos rajono savivaldybes tarybos nuosavybes
teise valdomas ir Kult0ros centrui perduotas patikejimo teise valdyti turtas - negyvenamosios
patalpos, sandelis bei kiemo statiniai, ilgalaikis ir trumpalaikis materialus turtas, finansiniai
i5tekliai, turtas, gautas labdara ir param4 kitas su istaigos veikla susijgs teisetai igytas turtas.

17. Kulttiros centras turt4 naudoj4 nura5o istatymq ir savivaldyb€s Tarybos nustatyta
tvarka.

18. Kult[ros centro turtas negali biiti privatizuotas.
19. Kult0ros centro turtine atsakomybe yra ribota, jis neatsako uZ savivaldybes Tarybos

ar darbuotojo isipareigoj imus.
20. Kult[ros centr4 galima perkelti i5 uZimamq patalpq tik i geresnes, Kulttiros centro

funkcijoms atlikti tinkamas patalpas.
21. Kulttiros centras finansuojamas i5 rajono savivaldybes biudZeto pagal asignavimq

valdytojo patvirtintas s4matas.
22. Kulttiros centro pajamas sudaro:
22.1. savivaldybes biudZeto le5os;
22.2. valstybes biudZeto le5os;
22.3. pajamos uZ parduotus bilietus bei teikiamas paslaugas;
22.4. juridiniq ar fiziniq asmenq aukos, labdara ir parama;
22.5. leSos, gautos i5 ivairiq tarptautiniq ir nacionaliniq fondq;
22.6. pajamos, gautos uZ koncerting veikl4 Salyje ir uZsienyje;
22.7. kitos pajamos.
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23' visos gautos le5os sudaro bendr4sias pajamas, kurios laikomos banke einamosiosebiudZeto, specialiqjq^ programq lesq ir kitose saskaitbse. pajamos, gautos uZ paslaugas, traukiamosi apskait4 rajono savivaldybes Tarytos nustatyta tvarka.
24. Kulttiros centro i5laidas sudaro:
24'1' Iesos, skirtos darbuotojq darbo uZmokesdiui ir socialinio draudimo lmokoms;24.2.lbsos, skirtos pastatams israikyti, einamajam remontui, turtui isGvtii24.3. i5laidos, susijusios su kultiiros centro u.iklu;
24. 4. kitos istagmai s nedraudZiamos i5laidos.

VI. F'INANSINE KONTROLE

25' Kult[ros centro finansing veiklq kontroliuoja savivaldybes Taryba ir kitos LietuvosRespublikos istaqmu nustaq/tos instiiucij os.

\1I. DARBO SANTYKIAI. DARBO APMOKEJIMO TVARKA

16' Kultiiros certro lafuotojq darbo santykius ir darbo apmokejim4 reguliuoja LietuvosRegublikos darbo kodeksas ir kiti no.riniui teises aktai.
l7' Kultiiros.centro darbuotojq etattl skaidiq nustato rajono savivaldybes Taryba.38. Apmokejimui uz darb4 gari btti'naudojamos ir speciati6q prog.ur.1 resor.

VItr. REORGANIZAYIMO IR LIKVIDAVIMO TVARKA

29' Kultiiros centras reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos civiliniokodekso ir kiq istatymq, teises aktq nustatyta tvarka.

Direktore ffirbr4- Stase Preibiene


