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RAUDONDVARIO KULTŪROS CENTRO TARYBOS NUOSTATAI 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1 Kultūros centre veikia Kultūros centro taryba (toliau – Taryba), turinti patariamojo balso teisę, 

atstovaujanti Kultūros centro ir laisvalaikio salių meno kolektyvams, vietos bendruomenėms ir 

seniūnijoms.   

 

2. KULTŪROS CENTRO TARYBOS SUDARYMAS 

 

2.1 Taryba sudaroma iš 7 narių: 2 iš Kultūros centro, po 1 iš kiekvienos laisvalaikio salių (Užliedžių 

ir Kulautuvos) ,3 seniūnai (Užliedžių, Kulautuvos ir Raudondvario) .Į tarybą  kultūros centro 

atstovą deleguoja Raudondvario kultūros centro meno kolektyvai, po vieną laisvalaikio salės atstovą 

deleguoja Kulautuvos ir užliedžių laisvalaikio salių meno kolektyvai, seniūnus deleguoja 

Raudondvario, Užliedžių ir Kulautuvos seniūnijos. 

 

3. KULTŪROS CENTRO TARYBOS VEIKLA 
 

3.1 Tarybos nariai deleguojami kalendorinių metų pradžioje 3 metų kadencijai. Tarybos   sudėtis 

tvirtinama Kultūros centro direktoriaus įsakymu. Meno kolektyvai, bendruomenės nariai ir seniūnijos turi 

teisę atšaukti į Tarybą deleguotus savo atstovus, jei jie netinkamai atstovauja jų interesams. Rinkimų 

rezultatai fiksuojami posėdžio protokoluose. Išvykus Tarybos nariui, naujas narys renkamas atitinkamų 

atstovų susirinkime. Už savo veiklą Taryba atsiskaito kolektyvams ir bendruomenėms vieną kartą per 

kalendorinius metus. 

 

4. KULTŪROS CENTRO TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS 

 
4.1 Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 narių. Sprendimai priimami 

dalyvaujančių balsų dauguma. Esant balsų po lygiai, lemiamą balsą turi Tarybos pirmininkas. 

Tarybos sprendimai įteisinami kultūros centro direktoriaus įsakymu. 

4.2 Tarybos pirmininkas ir sekretorius renkamas pirmajame Tarybos posėdyje. Tarybos pirmininkui 

ar sekretoriui neatvykus į eilinį tarybos posėdį, posėdžio pirmininkas ir sekretorius išrenkami 

dalyvaujančių balsų dauguma. Kultūros centro direktorius negali būti Tarybos pirmininkas. 



4.3 Tarybos posėdžiai šaukiami kartą per tris mėnesius, teisę sušaukti neeilinį Tarybos posėdį turi 

kultūros centro direktorius. 

4.4 Kultūros centro steigėjas, direktorius ar Kultūros centro veiklą prižiūrinčios institucijos nustatę, kad 

Tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems Kultūros centro veiklą 

reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo Tarybai juos svarstyti iš naujo. Tarybai atsisakius, ginčas 

sprendžiamas teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

5. KULTŪROS CENTRO TARYBOS TEISĖS 

 
5.1 svarsto ir vertina strategines, metinės kūrybinės veiklos programas, teikia siūlymus dėl jų 

įgyvendinimo priemonių; 

5.2 pritaria Kultūros centro strateginiam planui, Metiniam veiklos planui, Kultūros centro darbo 

tvarkos taisyklėms, kitiems Kultūros centro veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems 

Kultūros centro direktoriaus; 

5.3 teikia siūlymus Kultūros centro direktoriui dėl Kultūros centro nuostatų pakeitimo ar 

papildymo; 

5.4 svarsto Kultūros centro lėšų naudojimo klausimus; 

5.5aptaria naujausias meno programas ir teikia siūlymus dėl jų meninės kokybės ir priežiūros; 

5.6teikia siūlymus Kultūros centro savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl 

Kultūros centro materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo; 

5.7 derina Kultūros centro ir laisvalaikio salių etatinių pareigybių bei etatų sąrašus ir skaičių, teikia 

siūlymus dėl etatinių pareigybių bei etatų sąrašų keitimo; 

5.8 sprendžia kitus klausimus, susijusius su Kultūros centro veikla. 

 

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
6.1 Kultūros centro steigėjas, direktorius ar Kultūros centro veiklą prižiūrinčios                   

institucijos nustatę, kad Tarybos priimami sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems Kultūros 

centro veiklą reglamentuojamiems teisės aktams, siūlo Tarybai juos svarstyti iš naujo.  

6.2  Tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas teisės aktų nustatyta tvarka. 

6.3 Apie kultūros tarybos veiklos nutraukimą ir nutraukimo priežastis informuojamas  seniūnijos 

bendruomenės komitetas, kultūros , švietimo ir sporto skyriaus vedėjas ar jo pavaduotojas kultūrai.  

 

  


