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UTENOS KULTŪROS CENTRO TARYBOS VEIKLOS  

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

 1. Utenos kultūros centro taryba (toliau – Taryba) yra kolegiali patariamojo balso teisę 

turinti institucija, sprendžiant Utenos kultūros centro (toliau – Kultūros centro) veiklos 

organizavimo ir įgyvendinimo klausimus. 

 2. Taryba dirba pagal Kultūros centro direktoriaus patvirtintus Tarybos veiklos nuostatus 

(toliau – Nuostatai). 

 3. Nuostatai nustato Tarybos tikslus, funkcijas, sudarymo ir darbo organizavimo principus ir 

kitus su jos veikla susijusius klausimus. 

 4. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos kultūros centrų įstatymu, Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Utenos 

rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais Nuostatais. 

 5. Tarybos tikslas yra teikti Kultūros centro direktoriui pasiūlymus dėl Kultūros centro 

veiklos programos ir priemonių jai įgyvendinti. 

 

II SKYRIUS 

TARYBOS FUNKCIJOS 

 

6. Taryba atlieka funkcijas: 

            6.1. Svarsto ir vertina Kultūros centro sezonines ir perspektyvines kūrybines veiklos 

programas ir meno mėgėjų kolektyvų veiklos rezultatus, teikia pasiūlymus dėl jų veiklos meninės 

kokybės ir priežiūros. 

            6.2. Teikia pasiūlymus Kultūros centro veiklos strategijos klausimais. 

            6.3. Teikia rekomendacijas Kultūros centro darbuotojų kvalifikacijos kėlimo klausimais, 

kultūros ir meno darbuotojų atestavimo klausimais. 

            6.4. Svarsto Kultūros centro materialinės bazės gerinimo programas. 

            6.5. Siūlo Kultūros centro darbuotojų kandidatūras apdovanojimams, stipendijoms ir 

paskatinimams gauti. 

           6.6. Svarsto kitus Kultūros centro veiklos klausimus, kuriuos pateikia Kultūros centro 

direktorius. 

III SKYRIUS 

TARYBOS TEISĖS 

 

7. Taryba turi teisę: 

           7.1. Į posėdžius kviestis kitus Kultūros centro specialistus ar asmenis, galinčius pateikti 

pasiūlymus bei išvadas nagrinėjamais klausimais. 

          7.2. Gauti informaciją savo kompetencijos klausimais iš Kultūros centro administracijos, 

Utenos rajono savivaldybės tarybos, kitų institucijų. 



 

IV SKYRIUS 

TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS 
 

8. Tarybą sudaro penki nariai, skirti ketverių metų kadencijai. Vieną narį skiria ir atšaukia 

Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, vieną narį skiria ir atšaukia Kultūros centro 

direktorius, tris narius skiria ir atšaukia visuotinis Kultūros centro darbuotojų susirinkimas. 

           9. Tarybos sudėtį tvirtina Kultūros centro direktorius. 

           10. Taryba renkasi ne rečiau kaip du kartus per metus. Neeilinis Tarybos posėdis gali būti 

sušauktas Tarybos pirmininko, daugiau kaip pusės Tarybos narių reikalavimu arba Kultūros centro 

direktoriaus iniciatyva. 

           11. Taryba iš savo narių paparastąja balsų dauguma išrenka kadencijos laikotarpiui 

pirmininką, pavaduotoją ir sekretorių. Tarybai negali vadovauti Kultūros centro direktorius. 

           12. Tarybos pirmininkas (jeigu jo nėra – Tarybos pirmininko pavaduotojas) organizuoja 

Tarybos darbą, pirmininkauja posėdžiams, atsako už Tarybos veiklą ir jai atstovauja. 

           13. Tarybos sekretorius rengia posėdžius, derina jų darbotvarkę, tvarko Kultūros centro 

tarybos dokumentus, protokoluoja posėdžius. 

           14. Tarybos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų Tarybos 

narių. 

           15. Tarybos nutarimas laikomas priimtu, jei už jį balsuoja daugiau kaip pusė dalyvaujančių 

Tarybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Tarybos posėdžio pirmininko balsas. 

           16. Tarybos nutarimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo Tarybos posėdžio 

pirmininkas ir sekretorius.  

           17. Protokolai ir kiti dokumentai saugomi Kultūros centre. Tarybos nutarimai įgyvendinami    

Kultūros centro direktoriaus įsakymu. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

    18. Už Tarybos dokumentų registravimą, Tarybos posėdžių protokolų įforminimą, 

nutarimų išsiuntimą suinteresuotiems asmenims yra atsakingas Tarybos sekretorius. 

    19. Nuostatai keičiami ar papildomi Kultūros centro direktoriaus įsakymu. 

 

   _______________________ 
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