
PATVIRTINTA
Jonavos raj ono savivaldybes tarybos
2018 m. rugsejo 27 d.
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JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBES KULTUROS CENTRO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Jonavos rajono savivaldybes kulthros centro nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja
Jonavos rajono savivaldybes kulturos centro teisinE form4, buveing, veiklos pobudi, tikslus ir
funkcijas, teritoring aprepti, teises ir pareigas, valdym4 ir veiklos organizavim4, darbuotojtl
priemim4 i darb4, atleidim4 i5 darbo, jq darbo apmokejimo tvark4, leStl Saltinius, jt1 nar-rdojimo
tvark4, finansinds veiklos kontrolg, steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo tvark4,
savininkq, savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4, vieSq praneSimq skelbimo ir
visuomends informavimo tvark4.

2. fstaigos oficialus pavadinimas - Jonavos rajono savivaldybes kr-rltlros centras, (toliau -
Kr-rlthros centras).

3. Kr-iltflros centro teisine forma - biudZetine istaiga.
4. Kulturos centro savininkas - Jonavos rajono savivaldybe (toliau - Savininkas), savininko

teises il pareigas igyvendinanti institr-rcija - Jonavos rajono savivaldybes taryba (toliau - Taryba),
Tarybos kompetencij4 nustato Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigrl ir Vietos savivaldos

fstatymai.
5. Kultr-rros centro buveine - Zeimi4g. 15, Jonava, LT-55158.
6. Kultfiros centro veiklos teritorija- Jonavos miestas ir rajonas,
7. Kultlros centras iregistruotas Juridinirl asmenU registre, kodas - 188203866.
8. Kuituros centras yra ribotos civilines atsakomybes vieSasis juridinis asmllo, turintis

antspaud4 su savo pavadinimu, s4skaitas Lietuvos Respublikos banlcuose.
9. Kult[ros centras turi filialus (toliau- Filialai):
9.1. Jonavos kulthros centro UZusaliq filialas, Taikos g. 30, UZusalitl k., UZusalill sen., Jonavos

raj.;
9.2. Jonavos kulttros centro Upninkrl filialas, Jaunystes g. 8, Upninkai, Upninkrl sen., Jonavos

raj.;
9.3. Jonavos kulturos centro Silq filialas, BerZq g.2A, Sihl k., Siltl seniunija, Jonavos raj.
9.4. Jonavos kultrlros centro Panoterir"l filialas, P. Vaidiuno g. 38, Panoterirl mstl., Jonavos raj.;
9.5. Jonavos kr"rlthros centro Ruklos filialas, Laumes g. 4, Ruklos mstl., Jonavos raj.;
9.6. Jonavos kultlrros centro Liepitl filialas , Tvenkinio g.2,Liepi4 k., Bukonitl sen., Jonavos
raj.;
9.7. Jonavos kulturos centro Kulvos filialas, Kauno g.28, Kr-rlvos kaimas, Kulvos senihnija,
Jonavos raj.;
9.8. Jonavos kulttrros centro Juskoniq fiiialas, Juskoniq k., Zeimiq sen., Jonavos raj;.
9.9. Jonavos kulturos centro Sveicarijos filialas, Pergales g. 17, Sveicarijos k., Jonavos raj.;
9.10. Jonavos kultfiros centro eieinq f,rlialas, Sodo g.4, Kulvos sen., Jonavos raj.;
9.1 1. Jonavos kulturos centro Bukonitl filialas, Ukmerges g. 1, Bukonitl sen., Br"rkoniq k.,

Jonavos raj.
10. Jonavos kulthros centras turi skyrius:
10.1. Jonavos kra5to muziejus (toliau - Mr"rziejus), J. Basanavidiaus g. 3, Jonava,LT-55171;
10.2. Jonavos kultr-rros centro teatr4 (toliau - Teatras), Zeimitl g.15, Jonava, LT-55158;
10,3. Turizmo informacijos centras (toliau - TIC), J, Basanavidiaus g. 3, Jonava,LT-55171,.
1 1. Filialai ir skyriai veikia pagal Kr-rlthros centro direktoriaus patvirtintus nuostatus. Filialai ir

skyriai nera juridiniai asmenys.



2

12. KLrlturos centro akreditavimas vykdomas Lietuvos Respublikos kulturos ministro nustaty.ta

tvarka.
13. Kulturos centro veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija,

Lietuvos RespLrblikos civiliniu kodeksu, Lietr,rvos Respublikos biudZetinitl istaigrl istatyrnr-r, Lietuvos
Respublikos kultr-rros centrr4 istatymr,r, Lietuvos Respublikos dainLl Svendiq istatymu, Lietuvos
Respublikos etninds kulturos valstybines globos pagrindtl istatymu, Lietuvos Respublikos mnziejq

fstatymu, Lietuvos Respublikos teatrtl ir koncerliniq istaigq istatymu, kitais istatymais, Lietuvos
Respublikos Vyriausybes nntarimais ir kitais teises aktais, Lietr"rvos Respublikos kultlros ministerijos
teises aktais, Jonavos rajono savivaldybes tarybos sprendimais, Jonavos rajono savivaldybes mero
potvarkiais, Jonavos rajono savivaldybes administracijos direktoriaus isakymais, kitais teises aktais ir
Siais nuostatais.

14. Kultr-rros centro dnomenys, strukthra, veiklos nuostatai, renginir-1 planai, svarbiar-rsit1 ivykiq
suvestinds, vykdomi projektai, veiklos ataskaitos bei vie5i prane5imai skelbiami Jonavos rajono
savivaldybes kulturos centrq tinklo internetineje svetaineje r,vr,vr,v._ikc.lt. atskiroje kultrlros centro
paskyroje.

15. Kultlros centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

II. KULTUROS CENTRO VEIKLOS POBUDIS, TIKSLAI IR FUNKCIJOS

16. Kr"rltlros centras pagal veiklos pobtrdi yra daugiafunkce - ivairias kulthros sritis, Zamus
puoselejanti ir skieidZianti kulturos istaiga.

17. Kult[ros centro tikslai: savo veikla puoseleti etninE ku1tt1r4, megejq men?, kurti ir vykdyti
menines, neformaliojo ugdymo, pramogines programas, ugdyti il tenkinti bendruomenes
sociokultlrrinius poreikius, kurti ir skleisti profesionalqji men4, skatinti kultura grfstos ekonomikos
pletr4 ir turizmo sklaid4 Jonavos rajone.

18. Kultfiros centro ftlnkcijos:
18.1. sudaryti s4lygas etnines kult[ros sklaidai, populiarinti sen4sias kultr,rros tradicijas, paprodins,

laiduoti etnines kultltros perimamum4, uZtikrinti Auk5taitijos regiono identitet4 ir Jonavos miesto
iSskirtinum4;

18.2. rDpintis i LINESCO Reprezentatyvqji Zmonijos nematerialaus kulttiros paveldo s4ra54,

Lietuvos Nematerialaus kultDros paveldo vertybiq s4vad4, savivaldybiq lygmens nematerialaus kulturos
paveldo verlybiq sqra5us itrauktq elementr"l i5saugojimu ir vystymu;

18.3. igyvendinti Jonavos rajono savivaldybes kultrlros pletros programas bei strategijq;
18.4. anahzuoti ir tenkinti Jonavos miesto teritorijoje esandirl gyventojrl sociokultfirinius poreikius,

sudarl,ti s4lygas visiems bendruomends nariams dalyvauti kultfiros procese;
18.5. rengti ir igyvendinti kr-rltflrines edukacijos, kr-rlttlring ir socialing atskirli maZinandias

neformalaus ugdymo programas ivairaus amZiaus Zmonems;
18.6. bendradarbiauti sn vietos bendruomend:mis, nevyriausybinemis organizacijomis, Jonavos

rajono savivaldybes kultlros ir Svietimo istaigomis, kitomis organizacijomis organizuojant renginius,
kuriant programas ir projektus;

18.7. vystyti kult[rinio bendradarbiavimo ry5ius su partneriais iS LrZsienio ir Lietuvos, organizr:oti
kulturinir-1 mainq programas;

18.8. rengti kultr-rros centro strateginius veiklos planus, metines programas bei einamojo menesio
renginir-1 planus ir teikti informacij4 Jonavos rajono savivaldybes administracijos kultlrr4 kuruojandiam
padaliniui;

18.9. rengti ir teikti parai5kas del darbo su vaikais, jaunimu, senjorais ir kultr"rrines veiklos
projektinio finansavimo ivairiems uZsienio, Lietuvos ir rajono fondams, ieskoti partneriq ir finansinir-1
remej q proj ektams igyvendinti;

18,10. lgyvendinti darbo su jaunimo funkcij4, sudarant jaunimui s4lygas isitratrkti ivisuomening
veikl4 rajono kultfrros centre bei filialuose;

18.11. dirbti su savanoriais, vadovar,rjantis Lietuvos, vadovaujantis Lietuvos Respubiikos
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savanoriSkos veiklos istatymo nuostatomis;
18.12. organizuoti megejtl meno kolektyvr4, studijr-1, brlreliq veikl4, siektijq veiklos kokybes ir

pristatl.ti pasiektr-rs rezultatus visuomenei;
18.13. dalyvauti LrZtikrinant dainLl Svenditl tradicijos tgstinum4, megejtl meno kolektyvrl

dalyvavim4 pasirengimo dainq Sventems procese ir daintl Sventdse, vietinir,rose, regioniniuose,
respublikiniuose ir tarptautinir-rose renginiuose;

18.14. organizuoti meno, edukacinius, pramoginius ir kitus renginius, programas;
18.15. rengti valstybiniq Svendiq, atmintintl datrl, kalendoriniq Svendiq paminejimus;
18.16. sudaryti sqlygas profesionalaus meno sklaidai, propagr.roti klasikines ir modernias meno

veiklos formas;
18.17. palaikyti ry5ius su Ziniasklaida, nuolat vieSinti informacij4 apie kultiiros reiSkinius,

procesus, ivykir"rs, projektr-rs ir programas, kr,rlthros vaidmeni visuomenes ir individo gerovei,
skatinti pozityvias visuomenes, bendruomenirl, grupitl, individq khrybines, kr-rltfirines, pilietines
iniciatyvas, kultflrinE veikl4 ir skelbti apie tai ivairiomis Ziniasklaidos formomis;

18. 18. nuolat siekti kultlrines veiklos kokybes gerinimo, istaigoje veikianditl megejtl meno
kolektyvr,l tobulejimo ir visuomends integracijos i kulthros procesus vadovaujantis Lietuvos
Respublikos kultfiros ministerijos ir Lietuvos liaudies kr-rlthros centro rengiamais dokumentais bei
rekomendacijomis;

18.19. suteikti kokybiSkas, s4lygas atitinl<andias programos,,Kultfiros pasas" paslar"rgas;

18.20. teikti iSvadas ir pastabas daugiafunkciq centrq kulthrinei veiklai tobulinti.
18.21. Teatro skyriaus flinkcijos:
18.21.1. kurti ir vie5ai rodyti spektaklius, atlikti kitas literat[ros, meno programas, rupintis

nauju repeftuaro isigijimu, atsiZvelgiant i Jonavos rajono istorines tradicijas, ekonoming ir kultlring
pletr4, demografing situacij4, gyventojq poreikius;

18.21.2. organizuoti Lietuvos ir uZsienio scenos meno pristatym4 visuomenei, rengti fvairius
meno ir kultlros renginius (koncertus, festivalius, forumus, konkursus, konferencijas, khrybines
laboratorijas, seminarus, projektus ir kt.);

18.21.3. rengti teatro gastroles Salyje ir LrZsienyje;
18.21.4. dalyvauti Lietuvos bei uZsienio Salit1 tarptautiniuose renginiuose ir programose,

pristatant teatre pastatytus spektaklius ir edukacines programas;
18.21.5. igyvendinant su teatrine ir kita veikla susijusias programas, bendradarbiar-rti su kitomis

visuomenindmis organizacrjomis, kultilros ir Svietimo, mokslo istaigomis, dramaturgais,
reZisieriais, teatto kritikais, gamybinemis ir komercinemis organizacijomis rajone, Lietuvos
Respublikoje ir uZsienio Salyse;

18.21.6. atlikti kitas teises aktuose nustatytas ftinkcijas.
| 8.22. Muziej aus skyriar-rs ftinkcij os:
18.22.1. isigyti, tirti ir sisteminti muziejinE bei istoring vertq turindius eksponatns, formuoti

muziejaus rinkinius;
18.22.2. nnstatyta tvarka priimti ir saugoti eksponatus, muziejines veftybes, archeologinitl

kasinejimtl metu rastus radinius;
18.22.3. LlZtikrinti sukauptrl muziejiniq vertybitl apskait4, tinkamas saugojimo s4lygas ir

apsaug4;
18.22.4. sudarl.ti s4lygas mLrziejr-rje salrgoml1 muziejinirl verlybiq vieSam nar-rdojimui: rengti

nuolatines, Iaikinas ir kilnojamas ekspozicijas, parodas, publikuoti tyrimtp rezultatus, muziejinir"l
vertybiq katalogus, rengti muziejrl populiarinandius leidinius, sisteminti ir skaitmeninti eksponatr,rs;

18.22.5. dalyvauti bendrose regiontl ir valstybinese muziejinese programose, projektineje
veikloje;
18.22.6. organizuoti slr muziejaus veikla susijusius kultlros ir edukacinius renginius (edukacines
valandeles, minej imus, koncerlus, susitikimus, pristatymus ir Sventes) ;

18.22.7 . pr-roseleti etnokultur4 rajone;
18.22.8. teikti metq veiklos planus ir ataskaitas Kulthros centrui ir Kult[ros ministerijai;
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18.22.9. priimti lankytojLrs. organizuoti ekskursijas muziejuje irjo filialLrose beiJonavos rajone;
18.22.10, rinkti, kaupti, parengti ir nemokamai teikti infonnacij4 apie turizmo paslaugas ir kitr"rs

turizmo i Stekl ir-rs, ske lbti informac ij 4 internetiniame Zini atinklyj e ;

18.22.11, bendradarbiaujant su kitomis rajono istaigomis, rengti, leisti ir platinti informacinius bei
kartografinius leidinius apie rajono paslatLgas bei iSteklius;

18.22.i2. kaupti Jonavos rajono turizmo i5teklil1 ir turizmo paslatrgtl duomenis ir teikti informacij4
Lietuvos Respublikos turizmo deparlamentui;

18.22.13. kufii Jonavos, kaip svetingo ir patrauklaus rajono ivaizdi;
1 8,22, 1 4, oryanizuoti mokslinius tyrimus, ekspedicij as, seminarus, konferenc ij as ;

18.22.1 5. propaguoti mokslinio tiriamojo darbo rezultatus;
18.22.16. vykdyti muziejinitl verlybiq skaitmeninim4 ir vieSinimq per Lietr-rvos integrali4 muziejq

informacinE sistem4 (LIMIS);
18.22.17. sr-teikti kokybiSkas, s4lygas atitinkandias programos ,,Kulthros pasas" paslaugas;
18.22.18. atlikti kitas teises aktuose nustatytas funkcijas.
19. Pagrindines Kultrlros centro veiklos rhsys pagal teises aktais patvirlint4 Ekonomines veiklos

rt15 it1 kiasifikatoriq (EVRK).
19.1. suvenynl, meno dirbinirl specializuota maZmenine prekyba (a7 .78.10);
19 .2. v aik4poilsio stovykltp veikla (5 5 .20 .20) ;
19.3. leidybine veikla (58);
19.4. knygtl, periodinitl leidiniq leidyba ir kita leidybine veikla (58.1);
19.5. knygtl leidyba (58.1 1);

),9.6. LinynLl katalogtl ir adrestl sEraStl leidyba (58. 12);
19.7 . latl<ra5diq leidyba (58. 13);
19.8. kita leidyba (58.19),
19.9. kino filmq, vaizdo filmrp ir televizijos programq gamyba, garso iraSymo ir muzikos iraSq

leidybos veikla(59);
19.10. kino filmqrodymas (59. 1a);
19. 1 1. garso ira5ymas ir muzikos iraSq leidyb a (59 .2; 59.20);
19.12. programll rengimas ir transiiavimas (60);
19.13. nllosavo arba nuomojamo nekilnojamojo ftrfio nuoma ir eksploatavimas (68.20);
19.l4. vieSqjq rySiq ir komunikacijos veikla (7 0.21);
1 9. 1 5. reklama (73,.1);

19.16. rinkos tyrimas irvie5osios nuomonds apklausa (73.20);
19.17 . fotografavimo veikla(7 4.20);
19,18. muzikos instrumentr"l, teatro dekoracijr-1 ir kostiumq nuoma (77 .29,30);
I 9 .1 9 . ekskursij q organizatorir-1 veikla (l 9 .12);
19 .20 . kitrl iSankstinio uZsakymo ir susij usitp paslaugq veikla (7 9 .90);
19.21. posedZitl ir verslo renginiq organizavimas (82.30);
19.22. kitas mokymas (85.5);
19 .23. kultlrrinis Svietimas (85. 52);
19.24. kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietimas (85.59);
19.25. Svietimui brldingtl paslaugq veikla (85.60);
19.26. kfirybine, menine irpramogq organizavimo veikla (90.0);
19.27 . scenos pastatymq veikla (90.01);
19.28. scenos pastatymams budingtl paslaugr1 veikla (90.02);
19.29. menine kuryba (90.03);

1 9.30. meno irenginitl eksploatavimo veikla (90.0a);
I 9.3 1 . bibliotekq, archyvq, muziejtl ir kita kultr-lrine veikla (9 1 ; 9 1 .0);
19.32. muziejq veikla (91 .02);
19.33. istoriniq vietq ir pastatq bei panaSitl turistq lankomtl viettl eksploatavimas (91 .03);
19.34. loterijtl organizavimo veikla (92.00. 1 0);
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19.35. sporline veikla, pramogLl ir poilsio organizavimo veikla (93);
19.36. pramogLl irpoilsio organizavimo veikia (93.2);
19.37 . atrakcionLp ir teminiq parkrl veikla (93,.21);
1 9.38. kitapramogtl ir poilsio organizavimo veikla (93.29);
19 .39 . narystds organizacijq veikla (94);
19.40. kitq narystes organizacijr-1 veikla Qa.\;
19.41. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo tnfio nuoma ir eksploatavimas (68.20);
19.42. Svietimtri budingq paslaugrp veikla (S5.60);
19.43. kita LR teses aktams neprieStaraujanti veikla.

III. TEATRO VEIKLOS POBUDIS, TIKSLAI

20. Teatro pagrindinis veikios pobtldis yra kultirros veikla - megejtl teatro meno ir kito scenos
meno pristatymo organizavimas Salyje ir uZsienyje.
21. Teatro veiklos tikslai:
21.1, puoseleti, kr"rrti ir pletoti kra5to bei Salies tautines teatrines kultltros tradicijas, formuoti ir

pristatyti visuomenei Siuolaikinio megejq teatro tendencijas ir kyptis, ktrrybiSkai perteikti pasaulio
scenos meno kultr-rros vertybes;

21.2. sudary'ti s4lygas rajono gyventojams, pagal jq norus ir sugebejimus, isijungti iteatring
klrrybinE veikl4;

27.3. prrstatl'ti megejq ir profesionalaus scenos meno formtl ir lanr1 ivairovg;
21.4. formuoti Jonavos miesto ir Salies teatrines knlthros ivarzdi, pristatant naujausir,rs scenos

meno kr-rltflros laimej imus r"rZsieni o valstybese ;

21.5. dalyvauti tarptar-rtines megejrl teatrrl asociacijos (AITA/IATA) veikloje, atstovauti rajonui
bei Saliai tarptar"rtiniuose megejtl teatrq renginiuose Liettrvoje ir uZsienio Salyse;

21.6. ugditi ir tenl<inti visuomends poreiki teatro menui.

IY.MUZIEJAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FONDU PRIEZIURA

22. P agrrndiniai Mr"rziej aus veiklo s tikslai :

22.1. ka:tpti, saugoti, tir1i, konservuoti, restauruoti, eksponuoti bei populiarinti Jonavos krasto
istorij4 ir kultflr4 atspindindias dvasines bei materialines vertybes;

22.2. sieti Jonavos kraSto istorijos ir kulturos vertybitl apsalrg4 ir populiarinim4 su gyventojq
kr"rlthros bei Svietimo poreikiais ir kulflrros paslaugq teikimu.

22.3.kaupti ir skleisti turizmui skirt4 informacij4, populiarnti Jonavos kra5t4, kurli sveting4 ir
patrauklr"l jo ivazdi, teikti mokamas ir nemokamas turizmo paslaugas Jonavos svediams, siekiant
kuo daugiau jtl pritraukti i Jonavos kra5t4.

23. MvziejaLrs rinkiniai kaupiami Siomis pagrindinemis kryptimis: archeologija, istorija,
etno graf,rj a, daile, fo to grafij a, iko no grafij a.

24. Visi i muziejaus nuolatinq apskait4 itraukti ir I inventorines knygas iraS1.ti eksponatai yra
Lymimr muziejaus santrumpa JKM, pirmines apskaitos ir inventorinitl knygtl Sifrais ir numeriais.
Mr"rziejaus filialuose rinkiniq apskaita atliekama tokia pat tvarka, kaip ir Muziejuje.

25. Muziejaus fondr-1 rinkiniai, atsiZvelgiant i muziejinitl vertybiq iSliekamEj4 veftg, skirstomi i:
25.1. pagrindini fond4;
25.2. pagalbini fond4.

26. Muziejaus pagrindinio fondo rinkiniai ir jq Sifrai:
26.1. Archeologiniai radiniai - Al.;
26.2. Darktines muziejines vertybes - D.e.;
26.3. Istoriniai eksponatar - I;
26.4. RaStiia - IR;
26.5. Fotonr,rotraukos - F;



26.6. Fotonegatyvai - N.g.;
26.7. Fonoteka, vicleoteka, filmoteka- Fon.,
26.8. Plakatai - Pl.;
26.9. Dailes kuriniai - DK;
26.10. Filatelija, filokartija - P;

26.11. Numizmatika, bonistika, filaristika - N;
26.12. K. Bogdano eksponatai - K.B fil.;
26.13. Samuleviditl sodybos eksponatai - S.fil.
27. Pagalbini fond4 (Sifras - Pgl.f.) sndaro muziejines vefiybes, netnrindios iSliekamosios veftds,

taip pat objektai, kttrie naudojami parodoms ir ekspozicijoms apipavidalinti, infomacijos, mokymo,
demonstravimo ir pana5iems tikslams.

28. Mtziejiniq verlybiq priskyrimo pagrindiniarn, pagalbiniam ir mainq fondams, jq apskaitos,
saugojimo, restauravimo ir naudojimo tvark4 bei saugojimo s4lygas nustato Kulturos ministro
patvirtinta muziejuose esandiq rinkinitp apsallgos, apskaitos ir saugojimo instrukcija.

29 . M:uziej4 fondo verlybes ankstesniems savininkams negr4Zinamos.
30. MLrziejttje esandiq muziejinitl vertybitl apskait4 ir apsaLrg4 tiklinti turi teisg Kulthros centras,

Kulturos ministerija ir kitos istatymtl igaliotos kontroles institucijos.
31. Konservuoti ir restauruoti muziejines vertybes turi teisg atestuoti restauratoriai, taip pat

atestuotrl restauratoritp vadovaujami asmenys.

V. KULTUROS CENTRO SAVININKO TEISES IR PAREIGAS IGYVENDINANiTOS
INSTITUCIJOS KOJVIPETENCIJA

32. Kulturos centro savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Jonavos rajono
savivaldybes taryba. Tarybos kompetencijos:

32.1. istatymq nustatl'ta tvarka steigia, reorganizlroja ir likvidr-roja kr-rlt[ros centr4;
32.2. priima sprendimus del kult[ros centro buveines pakeitimo, padaliniq steigimo ir jq veiklos

nutraukimo;
32.3. kontroliuoja kulturos centro veikl4;
32.4. skatina dalyvavim4 tarptautindse, respublikinese, regioninese kulturinese programose, dainr-1

Sventese;

32.5. firrtina kulthros centro nnostatus;
32.6. tvittina kultltros centro didZiausi4 leistin4 darbuotojtl, dirbandiq pagal darbo sutarlis ir

gaunanditl darbo r-rZmokesti i5 Jonavos rajono savivaldybes biudZeto leSq, etatr-1 skaiditl;
321. skiia biudZeto leSas kr"rltfiros centrui i5laikyti, privalomoms uZduotims vykdyti ir s4matose

numatytoms priemondms finansuoti;
32.8. tvifiina kulttros centro teikiamq paslaugq ikainius;
32.9. sprendZia kitus istatymr-rose, kituose teises aktuose ir Siuose nuostatuose jos kompetencijai

priskirlus kiausimus.

VI. KULTUNOS CENTRO TEISES IR PAREIGOS

33. Nuostatuose numatl'tai veiklai vykdyti kultr-rros centras tr"rri teisg:
33.1. teises aktq nustatyta tvarka siekti auk5tesnes kultrlros centro kategorijos ir respr,rblikines

reikSmes statuso;
33.2. teises aktr4 nustatytatvarka siekti ivertinimo ir kategorijos istaigoje veikiantiems megejq

meno kolektyvams;
33.3. pasirinkti klrybines veiklos krypti, kurybinius darbuotojus, atlikejus, autorius ir

repefiuarq;
33.4. teikti sihlymus Jonavos rajono savivaldybes tarybai del kultr-rros centro veiklos kokybes

gerinimo;
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33.5. naudotis ir disponuotipatikejimo teise perduotu valstybes bei savininko turlu;
33.6. savaranki5kai sprgsti kultfirines veiklos klausimus, formuoti Jonavos miesto kulturines

veiklos iSskirtinum4;
33.7. pirkti ar kitaip isigyti trn14, ji valdyti, naudoti ir disponuoti jLro istatymrl ir Siq nuostattl

nr-rstatyta tvarka;
33.8. sudaryti sutarlis bei prisiimti isipareigojimr"rs;
33.9, teikti mokamas paslar-igas istatymr-1 ir kitq teises aktr,l nustatl,ta tvarka;
33. 1 0. gauti param4;
33,1 1. naudoti le5as nuostatuose numatytiems tikslams bei funkcijoms igyvendinti;
33.12. uZmegztr tarptautinius rySius, keistis specialistais, kviestis ivairius atlikejus;
33.13. stoti ine pelno siekianditl Salies ir tarptautinitl organizacijrp asociacijas bei dalyvauti jt1

veikloje;
33.14. nustatyti savo vidaus struktltrq;
33.15. tr-rreti kitq teisirl, jei jos neprie5tarauja teises aktams.
34. Kr-rlturos centro pareigos:
34.1. teikti finansing-buhaltering ataskait4 ir statisting informacij4 valstybes institr-rcijoms ir

moketi mokesdius istatymq nustatyta tvarka;
34.2. teikti ataskaitas Savivaldybes tarybai ir kitoms istatymais nnstzrtytoms institr-rcijoms;
3 4.3 . trLtrkrinti saugias darbo s4lygas Kulthros centro darbuoto.j ams.

VII. KULTUNOS CENTRO VALDYMAS

35. Kulttlros centrui vadovauja direktorius, kuri istatymr-1 nr-rstatyta tvarka skiria ir atleidiia
Jonavos raj ono savivaldybes meras.

36. Kulturos centro direktorius vykdydamas jam pavestus uZdavinir:s:
36.1. organiztojakulthros centro darb4taip, kad brltrl igyvendinami kultflros centro tikslai ir

atliekamos nustatytos ftlnkcij os;
36.2. ttLtik:rina, kad bhtr-1 laikomasi istatymrp, kittl teises aktq ir kulturos centro nuostatq;
36.3.leidiia isakymus, privalomus visiems kultliros centro darbuotojams, kontroliuojajq

vykdym4;
36.4. islatymtl nustatytatvarkapriima f darb4 ir atleidZia i5 darbo kultliros centro darbr-rotojus,

skiria jiems paskatinimus bei drausmines nuobaudas, atlieka kitas su darbo santykiais susijusias
ftrnkcij as teises aktq nustatyta tv arka;

36.5. tvirtina kulturos centro struktflr4 ir pareigybiq s4ra54, nevirSydamas Jonavos rajono
savivaldybes tarybos nustatyto didZiausio leistino etatq skaidiaus;

36.6. nustato ir tvirlina darbuotojq pareigini atlyginim4 (koeficientus) ir skiria priemokas
nevirSydamas steigejo skirtq biudZeto le5q asignavimq istaigos darbuotojq darbo uZmokesdiui;

36.7. ruo5ia ir tvirlina kulthros centro darbuotojtl pareiginius apra5ymus, vidaus tvarkos
taisykles, kitus vidinius organizacinius dokumentus;

36.8. vadovaudamasis istatymais ir kitais teises aktais, tvirtina kulthros centro darbo tvarkos
taisykles, nustato darbuotojtl teises, pareigas ir atsakomybg;

36.9. nustato kult[ros centro darbuotojr-l atsakomybg uZ naudojamo turlo sallgLrm4;
36.10. rfipinasi darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudaro s4lygas kelti kvalifikacij4 bei

atestuotis, organizuoja jq atestacij4 kultflros ministro nustatyta tvarka;
36.11. tvirtina kulttrros centro menines veiklos programas, planus, vadovauja jq rengimui bei

vykdymui, teikia informacij4 Jonavos rajono savivaldybes administracijos kultlr4 kuruojandiam
padaliniui;

36.12. organiznoja kultlros centro kulthrines veikias vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
ktrlttrros ministerijos ir Lietuvos liaudies kultiiros centro rengiamais dokumentais, programomis ir
rekomendacijomis;

36.13. garantnoja, kad pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatym4

Kooiie f!k.t
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teikiami ataskaitq rinkiniai ir statistines ataskaitos b[tq teisingi;
36.14. uZtiklina racionalq ir tauprl leSq bei turlo naudojim4, veiksming4 kr,rltlros centro viclaus

kontroles sistemos sukfirim4, jos veikim4 ir tobulinim4;
36.15. atstovauja kultarros centrui valdZios ir valdymo institucijose, teismuose ir palaikant

santykir-rs su kitais subjektais;
36.16. kulturos centro vardu sudaro sandorius;
36.17. be igaliojimo veikia kulturos centro vardu ir i5duoda igaliojimus kr-rlturos centro

darbuotoj ams atlikti reikalingas funkcij as;
36.18, vykdo kitas fturkcijas, nustatytas direktoriaus pareigybes aprasyme;
36.19. gali tureti ir kittl jam kulturos centro nuostatuose arba kitr"rose teises aktuose nustatytr-1

teisitl ir pareigq, kurios neprie5tarar"rja istatymams ir kitiems teises aktams.
36.20. Kultr-rros centro direktoriui negalint eiti pareigr4, visas jo pareigas turi atlikti direktoriaus

pavaduotojas arba kitas direktoriaus paskirtas asmrro.
37. Atskiriems kr"rltfiriniams projektams igyvendinti direktoriui suteikiama teise sudaryti

tetminuotas darbo sutaftis arba autorines ar atlikejo intelektiniq paslaugtl sutartis.

VIII. DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBAIR DARBO APMOKEJIMAS

38. KLrltltros centro darbuotojus i darb4 priima, nustato jiems atiyginim4, skiria nuobaudas.
skatina i atleidLia i5 darbo kulthros centro direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
darbo kodekso ir kitrl teises aktq nustatytatvarka.

39, Kulturos centro darbuotojams darbo uZmokestis nustatomas Lietr-rvos Respublikos istatymq
ir kitti teises aktq nustatyta tvarka, atsiZvelgiant i Jonavos rajono savivalclybes tarybos patvirtint4
mokos fond4, skirt4 kultltros centro darbuotojq darbo uZmokesdiui.

40. Kulturos centro kulturos ir meno darbuotojai atestuojami Lietuvos Respublikos kultflros
ministerij os nustaty.ta tvarka.

IX. KULTUNOS CENTRO TARYBA

41. Ktrlt[ros centre sudaroma kolegiali, patariamql bals4 turinti kulthros centro
kr,rltrlros centro taryba).

42. Kultr"rros centro taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos
istatymu, kult[ros centro nuostatais, kitais teises aktais.

43. Kulturos centro larybq sudaro 5 nariai: 2 kulturos centro direktoriaus
Jonavos rajono administracijos direktoriaus deleguoti atstovai, 1 Jonavos

taryba (toliau -

kult[ros centrq

delegr-roti atstovai, 2
rajono savivaldybes

j aunimo reikah"l tarybos deleguotas atstovas.
44. Kultflros centro tarybos sudeti tvirtina kultriros centro

pirrnininku ir nariu.
direktorius, jis negali br-rti tarybos

45. Kulturos centro tarybos pirmininkas ir sekretorius renkami i5 tarybos nariq atviru balsavimu
pirmajame tarybos posedyje paprastqja dalyvaujandiq nariq balsq dauguma. Kadencijos
laikotarpyje,2 metus tarybai pirmininkauja ir sekretoriauja Kult[ros centro deleguoti asmenys,2
metus savivaldybes deleguoti asmenys.

46. Kulttlros centro tarybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip 2 kartus per metus. Neeilinis
kulturos centro tarybos posedis gali briti su5auktas tarybos pirmininko iniciatyva daugiau kaip puses
kulturos centro tarybos nariq reikalavimu arba kulturos centro direktoriaus iniciatyva.

47. Posedis teisetas, jei jame dalyvauja daugiau kaip puse kulturos centro tarybos nariq.
Nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiq nariq paprastqja balsq dauguma. Balsams pasiskirsdius
po lygiai, lemiamas yra kulhiros centro tarybos pirmininko balsas.

48. KultEros centro tarybos nutarimai iforminami posedZio protokolu, kuri pasiraSo kultriros
centro tarybos pirmininkas ir sekretorius. Nutarimai yra rekomendacinio pobodZio ir gali btiti
[gyvendinami kult0ros centro direktoriaus isakymais.
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49. KLrlt[ros centro tarybos posedZiuose gali dalyvaLrti kulttiros centro direktorius ir (ar) jo
pavaduotojai. I ktrlturos centro tarybos posedi gali brlti kviediarni socialiniai pafineriai, reme.iai ar
kiti sLrinteresuoti asmenys.

50. KLrlt[ros centro tarybos posedZius Saukia, apie posedZio laik4 ir svarstyti parengtus
klausimus informr"roj a tarybos sekretorius.

51. Kulturos centro taryba atlieka Sias fr,mkcijas:
51.1. svarsto ir vertina sezonines ir perspektyvines kfirybines veiklos programas, j,]

igyvendinimo rezultatus bei prieZitlr4 ir teikia sillymr-rs kultfiros centro direktoriui;
51.2. aptaria natijas meno programas ir teikia sifilymus kulturos centro direktoriui del jL]

menines kokybes prieZi|rros;
51.3. teikia siliymus del strateginir"l tikslq, uZdavinitl ir jq igyvendinimo priemoniq, vidaus

strukturos tobulinimo;
51.4. teikia sillymr-rs kultfir'os ir meno darbuotojr,l atestavimo ir kvalihkacijos kelimo

klausimais;
51.5. siulo kultltros centro darbuotojq kandidatlras apdovanojimams, paskatinimams gauti;
51.6. svarsto kitus kultfiros centro direktoriaus teikiamus klausimr-rs.
52. Kulturos centro taryba uZ savo veikl4 vien4 kar14 per metus atsiskaito kr"rlt[ros centro

bendruomenei visuotiniame darbuotojtl susirinkime.
53. Kultflros centro tarybos veikla gali bfrti nutraukta visuotiniame kulthros centro clarbuotojLl

susirinlcime paprast4ja balsr1 dauguma.

x. TURTAS, LESI/ sAr,rlNral IR Ju PANAUDOJTNTAS

54. Kr"rlturos centras valdo patikejimo teise perduot4 savivaldybes ir kitaip igyt4 tur14, naudoja ir
valdo j1 istatymq ir Jonavos rajono savivaldybes tarybos nustatyta tvarka,

55. Kultfiros centras susidevejusias ar nereikalingas materialines vertybes nuraSo ar realizuoja ir
gautas pajamas naudoja istatymq nustatyta tvarka.

56. UZ kr-rlturos centro finansing veikl4 atsako direktorius, kuris kontroliuoja lesq gavim4 ir
tinkam4 panaudojim4.

57. Kult[ros centro le5os:
57.1. Jonavos rajono savivaldybes biudZeto leSos;
57.2. pajamos uZ teikiamas mokamas paslaugas;
57 .3. frziniq ir juridiniq asmenq paruma;
57.4. 1e5os, gautos i5 ivairiq fondq projektams ir programoms igyvendinti;
57,5. kitos leSos, igytos teises aktq nustatytatvarka.
58. Kulturos centras yra paramos gavejas. Paramos leSos naudojamos vadovaujantis Lietuvos

Respublikos labdaros ir paramos istatymu, kitais istatymais ir teises aktais.
59. Kultr-rros centro buhaltering apskait4 vykdo Jonavos rajono savivaldybes administracijos

Centralizuotas biudZetinitl istaigq buhalterines apskaitos skyrius.
60. Kultlros centro veikios finansine kontrole vykdoma istatymq nustatyta tvarka.
61. Kult[ros centro veiklos prieZir:r4 atlieka Jonavos rajono savivaldybes administracija,

XI. KULTUNOS CENTRO VEIKLOS VIESINIMAS

62. Kulthros centras, siekdamas Lietuvos Respublikos kultr-rros centrq istatyme, kituose teises
aktuose ir Siuose nuostatuose numatyttl tikslq bei vykdydamas flinkcijas, nuolatos informuoja
visuomeng apie savo vykdom4 veikl4.

63. Kultlros centras informacij4 apie vykdom4 veikl4 vie5ina Jonavos rajono savivaldybes
kulturos centro svetaineje '',..,r,v.,,v,jkc.lt atskiroje kult[ros centro paskyroje Lietuvos Respublikos
Vyriausybes nutarimo ,,Del bendrqjq reikalavimq valstybes ir savivaldybiq institr-rcijq ir istaigq
interneto svetainems apraSo patvirtinimo" ir kitq teises aktr-1 nustatyta tvarka.
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64. Kulturos centras nuolat palaiko ry5ius su Ziniasklaida, Jonavos rajono Ziniasklaidoje nuolat
vieSina informacij4 apie svarbiar-rsius kr"iltlrrinius ivykius, vykdomus projektus, dalyvavim4
konkursuose, pasiektr-rs rezultatns, pelnytus apdovanojimr-rs bei naujas iniciatyvas.

65. Ui. kulttrros centro veiklos viesinim4 tiesiogiai atsakingas kr-rlturos centro direktorius.

XII. BAIGIAiVIOS TOS NUOSTATOS

66. KLrlt[ros centro nuostatai keidiami ar papildomi Jonavos rajono savivaldybes tarybos
sprendimu.

67. Kultr-rros centras reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas Jonavos rajono
savivaldybes tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos RespLrblikos
biudZetiniq istaigq istatymo, Lietuvos Respublikos kultflros centrtl istatymo ir kitq teises aktr,1

nustatyta tvarka.
68. Kulturos centro dokumentai rengiami, iforminami ir saugomi Doknmentq rengimo

taisyklitl, Dokumentq tvarkymo ir apskaitos taisyklitl ir kitq teises aktq nustatytatvarka.
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