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KIRTIMU KULTUROS CENTRO

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kirtimq kult[ros centro nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja Kirtimrl kultUros centro

(toliau - Kultfiros centras) teisinE form4 priklausomybE, istaigos steigejq steigejo teises ir pareigas

[gyvendinandios institucijos kompetencijq strukhlr4 veiklos tikslus, uZdavinius, pagrindines

funkcijas, savivald4 teises ir pareigas, valdym4 veiklos organizavim4 turt4 le5q Saltinius ir le5q

naudojimo tvark4 darbo santykius ir darbo apmokejim4 finansing veiklos kontrolE, nuostatq

keitimo tvark4 pertvarkymq ir likvidavimq.

2. Kultflros centro teisine forma - biudZetine istaiga, finansuojama i5 Vilniaus miesto

savivaldybes biudZeto. KultDros centras yra ribotos civilines atsakomybes viesasis juridinis asmuo,

turintis fikini, finansini, organizacini ir teisini savaranki5kum% savo antspaud4 s4skaitas banke.

3. Kulturos centras yra tiesiogiai pavaldus Vilniaus miesto savivaldybes administracijos

Svietimo, kultrlros ir sporto departamento (toliau - Departamentas) Kulhrros skyriui.

4. Kultfiros centras yra juridinis asmuo, kuris 2002 m. sausio 30 d. lregistruotas Juridiniq

asmenq registre.

5. Kulhrros centro steigejas - Vilniaus miesto. savivaldybe, kodas 188710061, adresas

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

6. [staigos $romenys:
6.1. istaigos pavadinimas - Kirtimq kult[ros centras;

6.2. [staigos kodas - 288211390;

6.3. teisine forma - biudZetine istaiga;

6.4. buveinds adresas - Dariaus ir Gireno g.69, LT-02188 Vilnius.

7. Kultlros centras, vykdydamas funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,

Lietuvos Respublikos' civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudZetiniq [staigq istatymu,

Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos kultlros centrq'lstatymu, Lietuvos

Respublikos Vyriausybes nutarimais, ministrq [sakymais, Vilniaus miesto savivaldybes (toliau -

Savivaldybe) tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Savivaldybes administracijos (toliau *

Administracija) direktoriaus ir Departamento direktoriaus [sakymais.

8. Kulturos centras turi pagal l.ietuvos Respublikos kultDros ministerijos nustatytus veiklos ir

materialines bazes kriterijus Savivaldybes suteiktq kategorij 4.



g. Kult[ros centro veikla, kuri grindZiama Zmogi5kosiomis vefiybemis bei tautos tradicijomis,

tenkina gyventojq, nepriklausomai nuo jq tautybes, politiniq paZi[rq, amZiaus, tikybos, profesijos ir

kitq poZymiq, kulturinius, edukacinius ir socialinius poreikius'

10. Kulttros centro paslaugos vienodomis teisemis prieinamos visiems fiziniams ir juridiniams

asmenims.

II. ISTAIGOS SAVININKO TEISES IR PAREIGAS IGYVENDINANTI INSTITUCIJA IR

JOS KOMPETENCIJA

11. Kulturos centro savininko teises ir pareigas [gyvendinanti institucija - Vilniaus miesto

savivaldybes taryba.

12. Kulhlros centro savininko teises ir pareigas [gyvendinanti institucija:

12.1. tvirtina biudZetines istaigos nuostatus;

12.2. priima i pareigas ir i5 jq atleidZia biudZetines istaigos vadov4;

12.3. priima sprendimq del biudZetines istaigos buveines pakeitimo;

72.4. priima sprendim4 del biudZetines [staigos reorganizavimo ar likvidavimo;

12.5. skiria Savivaldybes biudZeto leSas [staigai iSlaikyti;

12.6. kontroliuoja Savivaldybes biudZeto le5q apskait4 ir panaudojim6

12.7. skiria ir atleidZia likvidatoriq arba sudaro likvidacinE komisij4 ir nutraukia jos [galiojimus;

12.8. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos biudZetinirl istaigq istatyme ir kituose teises aktuose

jos kompetencij ai priskirtus klausimus.

III. ISTAIGOS VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

13. Kultflros osntras'- tai daugiafunkcis kultlros centtas, kurio pagrindiniai tikslai: sudaryti

s4lygas tradicijq, paprodiq, amatq tEstinumui ir pletrai, skatinant [vairias kulturos sritis ir Zanrus,

savo veikla propaguojant etninE kultflrq megejq men4, plbtojant Svietimo (edukacinq) veikl4

organizuojant jaunimo bei vietos bendruomenes gyventojq veikl4 profesionalaus meno sklaid4

pramoginE veikl4 kuriant menines programas; tenkinti gyventojq kulturinius, edukacinius bei

socialinius poreikius sudarant s4lygas kiekvienam piliediui dvasiSkai tobuleti ir turiningai ilsetis,

pletojant ir ugdant demokratinE, laisv4 ir atvir4 visuomenq.

14. Kulturos centro veiklos uZdaviniai:

14.1 . saugoti ir puoseleti nacionalines kult[ros tapatybq ; '

14.2. sudaryti s4lygas etninds kultilros sklaidai, laiduoti etninds kult[ros perimamum4;

14.3. skatinti kDrybinq veikl4 ir meno ivairovq;

14.4. skatinti megejq meno, liaudies meno pletrq
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14.5. sudaryti s4lygas vietos bendruomenes Zmondms dalyvauti kultlrineje veikloje;

i4.6. pristatyi KultDros centro kurejq, megejq ir atlikejq menq rajone, Salyje ir uZsienyje;

14.7. tenkinti jaunimo bei vietos bendruomenes gyventojq kult[rinius, Svietimo bei socialinius

poreikius.

15. Kult[ros centras, [gyvendindamas tikslus ir uZdavinius, atlieka Sias funkcijas:

15.1. sudaro s4lygas etnines kult[ros sklaidai, senqjq kulfl]ros tradicijq, paprodiq

populiarinimui, uZtikrina etninds kultDros perimamum4;

15.2. vykdo i jaunim4 orientuot4 bei jaunimo poreikius tenkinandi4 kultfiring, Svietimo bei

socialinE veikl4;

15.3. organizuoja megejq meno kolektyvq, studijq, bDreliq veiklq tenkina sociokult[rinius

vietos bendruomenes poreikius;

15.4. r[pinasi megejq meno kolektyvq parengimu ir dalyvavimu dainq Sventese, vietiniuose,

regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;

15.5. organizuoja valstybiniq, kalendoriniq Svendiq, atmintinq datq paminejim4

15.6. kuria ir iprasmina Siuolaikines modemias meno veiklos formas;

15.7. sudaro s4lygas profesionalaus meno sklaidai;

15.8. rengia ir [gyvendina Lietuvos, Europos S4jungos bei tarptautinitl kulhrriniq, Svietimo

(edukacinir$, socialiniq pro gramq proj ektus ;

15.9. vykdo pramoginE, edukacinE ir informacinE veikl4

15.10. rengia parodas, muges, kurybinius konkursus, stovyklas ir kitus renginius;

15.1 1. organizuoja vietos bendruomenes kulturinE, Svietimo bei socialinE veikl4;

15.12. teikia kulhlrines formalaus ir neformalaus Svietimo paslaugas;

15.13. bendradarbiauja su nevyriausybinemis organlzacijos bei dalyvauja jq uLit to;..

16. Kult[ros centras, igyvendindamas savo tikslus ir uZdavinius, gali vykdyti [vairirtr r05iq frkinE

komercinE veikl6, kuri'neprie5tarauja Lietuvos Respublikos istatymams ir kitiems teises aktams:

16.1 . suvenyru, meno dirbiniq specializuot4 maZmeninE prekyb4 G7 .78.10);

16.2. kino filmq,vaizdo filmq ir televizijos programq\gamyb4 garso [ra5ymo ir muzikos [raSq

leidybos veikle (59);

16.3. leidybinp veiklq(58);

16.4. reklam4 ir rinkos tyrimus (73);

16.5.  k i t4  mokyniq (85.5) ;

16.6. klrybinE, meninE ir pramogq organizavimo veikl4 (90.0); ' t

16.7 . kitq niekur kitur nepriskirtq informaciniq paslaugq veikl4 (63.99);

16.8. posedZiq ir verslo renginiq organizavima (82.30);

16.9. kit4pramogq ir poilsio organizavimo veikl493"29);

16.10. meno irenginiq eksploatavimo veiklq (90.04);
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16.1 1 . turto, priklausandio patikejimo teise, nuoma (68.20).

17. Kult[ros centras gali uZsiimti kita istatymq nedraudZiama veikla, kuri neatsiejama nuo jo

veiklos tikslq.

IV. ISTAIGOS VALDYMAS

18. Kulturos centro darbas organizuojamas vadovaujantis KultDros centro direktoriaus

patvirtintornis vidaus darbo tvarkos taisyklemis.

19. Kultlros centrui vadovauja direktorius, kuri konkurso tvarka skiria i pareigas ir atleidZia i5

jq Administracijos direktorius.

20. Kulhlros centro darbuotojus I pareigas priima ir atleidZia i5 jrf Kuhros centro direktorius.

2I. Kulffiros centro darbuotojq pareiginius atlyginimus, priedus bei priemokas nustato

KultDros centro direktorius, vadovaudamasis biudZetiniq fstaigq ir organizacijq darbuotojq

atlyginimus ir darbo apmokejimo s4lygas reglamentuojandiais teises aktais, nevir5ydamas

Savivaldybes patvirtinto darbo uZmokesdio fondo.

22. Kulffiros centro direktorius:

22.7. organizuoja Kulmros centro darb6 kontroliuoja jo veiklq

22.2. koordinuoja ir kontroliuoja darbuotojq darb4 atlieka kitas personalo valdymo funkcijas;

22.3.tvirtina vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojq pareigybirl apra5ymus, pareigybiq ir

etatq s4ra54 Kulturos centro strukffir4. Pareigybiq ir etatq s4ra5as tvirtinamas nevirSijant

Savivaldybes nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus ir asignavimq valdytojo skiriamq

le5rtr darbo uZmokesdiui, suderinus su Departamento Kulhrros skyriaus vedeju;

22.4. pagal kompetencij4 leidZia isakymus, privalornus vykdyti visiems KultDros centro

darbuotojams, organizuoja ir kontroliuoja jq vykdymq . '

22.5. pagal savo kompetencijq atstovauja KultDros centrui teisme bei visose istaigose ir

organizacijose; r*. I

22.6. atsako uZ Savivaldybes tarybos sprendimq, mero potvarkiq, Administracijos direktoriaus

isakymq vykdym4 ir igyvendinim4;

22.7 . organizuoja istaigos darbuotojrl ugdymq bei tobulinimqsi;

22.8. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbuotojq saugos ir sveikatos [statymo

nuostatomis [gyvendina darbuotojq saugos ir sveikatos priemones;

22.9. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos prie5gaisrinds saugos [statymo nuostatomis

igyvendina prieSgaisrinds saugos priemones; . .

22.I0. uZtikdna materialiniq vertybiq apskait4 ir apsaug4 Kultlros centre;

22.1I. teikia planus, ataskaitas ir pasillymus apie istaigos veikl4 Departamento KultDros

skyriui;

22.I2. teikia pasifilymus apie KuJt[ros centro veiklq Savivaldybei;
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22.13. sudaro sutartis, iSduoda [galiojimus;

22.14. dalyvauja seminaruose, rengiamuose pasitarimuose. Pagal galimybes uZtikrina megejq

meno kolektyvq dalyvavim4 tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose apskrities ir rajono

renginiuose;

22.15. planuoja ir organizuoja Kultlros centro kult[rinq ir fiking veikl4;

22.16. atsako uZ KultDros centro dokumentq rengim4 jq saugojim4 ir tvarkym4 ruo5ia darbo

planus ir ataskaitas, atsako uZ Siq ataskaitq statistiniq ir kitq dokumentq tikrum4 ir jq pateikim4

laiku Departamento Kultlros skyriui;

22.17. kontroliuoja ir atsako uL KultDros centrui skirtq Savivaldybes biudZeto le5q

panaudojimq buhalterinE apskait4 finansines ataskaitas, teikiamq ataskaitq rinkiniq ir statistiniq

formq teisingum4.

23. Kultlros centro direktoriaus pareigybes apra5ymq tvirtina Administracijos direktorius,

atostogq leidZia Depaftamento Kult[ros skyriaus vedejas.

24. KultDros centre yra kolegiali patariamojo balso teisE turinti KultDros centro taryba. Jos

sudeti tvirtina Kultfiros centro direktorius.

25. Kult[ros centro tarybq sudaro 5 nariai. Juos skiria ir at5aukia visuotinis KultDros centro

darbuotoj q susirinkimas.

26. Kultlros centro taryba svarsto ir vertina sezonines ir perspektyvines kurybines veiklos

programas, jq [gyvendinimo rezultatus, aptaria naujausias meno programas ir teikia si[lymus del jq

menines kokybes ir prieZiDros bei kitus klausimus, numatytus Kulturos centro steigimo

dokumentuose ir nuostatuose.

V. ISTAIGOS TEISES IR PAREIGOS

27. Kultfiros cJqntrasturi teisE:

27.1 . teises aktq nustatyta tvarka patikejimo teise valdyti ir naudoti jam perduot4 turl4;

27.2. sinlyti steigejui steigti savo centro skyrius ar kitus struktlrinius padalinius;

27 .3. teikti mokamas paslaugas nustadius teikiamq paslaugq kainas pagal Savivaldybes tarybos

patvirtintus ikainius;

27.4. atsiskaityti uZ pateiktas prekes, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus bet kuria sutarta

forma, neprie5taraujandia'Lietuvos Respublikos [statymams ir kitiems teises aktams;

27.5. gautt param4. .

28. Kulturos centras privalo:

28.i. naudoti i5 valstybes biudZeto gaunamas leSas tik Kultfiros centro nuostatuose numatytiems

tikslams [gyvendinti ir tik pagal asignavimg valdytojo patvirtintas i5laiilq sqmatas;

28.2. teikti steigejui ir kitoms teises aktais numatytoms institucijoms savo veiklos ataskaitas bei

perspektyvinius darbo planus;
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28.3. garantuoti [staigos finansinirtr, statistiniq ir ra5ytiniq ataskaitq teisingumq

28.4. Kulturos centras gali tureti kitas [statymuose ir kituose teises aktuose numatytas teises ir

pareigas.

VI. ISTAIGOS FINANSAVIMAS IR AUDITAS

29. Kulhrros centro turtq sudaro i5 valstybes ir Savivaldybes biudZeto skirtq asignavimq bei

nebiudZetiniq leSq [sigytas ir patikejimo teise valdomas ir naudojamas ilgalaikis ir trumpalaikis

turtas bei atsargos.

30. Susidevejusios ir kitos materialines vertybes nura5omos ar realizuojamos teises aktq

nustatyta tvarka.

31. Kulhrros centro direktorius istatymq nustatyta tvarka atsako uZ programq vykdym4

programq s4matq sudarym4 ir vykdym4 nevirSijant patvirtintq asignavimq sumlt uZ paskirtq

asignavimq efektyvtl ir programoje nustatytus tikslus atitinkant[ naudojim4.

32. Kulhlros centro finansavimo Saltiniai:

32.1. Savivaldybes skirtos biudZeto leSos;

32.2. tikslines leSos, gautos kaip parama;

32.3. tikslines Lietuvos, Europos S4jungos bei tarptautiniq fondq, programq 1e5os, skirtos

kultfiriniq, Svietimo (edukaciniq), socialiniq projektq [gyvendinimui;

32.4. kitos teisetai lgytos le5os ir turtas.

33. Kultlros centras leSas naudoja Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq nustatyta

tvarka.

34. NebiudZetinems le5oms priskiriamos: . '

34.I.  special iosios leSos;

34.2. iS kitqi4noniq, istaigq, organizacijq ir fiziniq asmenq gautos le5os;

34.3. tikslines Lietuvos, Europos S4jungos.bei tarptautiniq fondq, programrl leSos, skirtos

kulf[riniq, Svietimo (edukaciniq), socialinir4 proj ektq igyven(inimui.

35. Savivaldybe i5 savo biudZeto leSq gaJi papildomai finansuoti KultDros centro veikl4

organizuodama valstybines ir kitas Sventes.

36. Kulflrros centro buhalterine apskaita organizuojama, finansiniq ir biudZeto vykdymq

ataskaitq rinkiniai sudaromi ir teikiami Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos [statymo,

Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes [statymo ir kitq teises pktq nustatyta tvarka.

37. Lietuvos Respublikos valstybes kontrole, Savivaldybes kontroles ir audito tarnyba,

Administracijos Vidaus audito skyrius [statymq nustatyta tvarka atlieka fstaigos Dking, finansinE ir

darbo veiklos kontrolq.

38. Kultrlros centras privalo pateikti steigejui, Lietuvos Respublikos valstybes kontroles

institucijoms jq reikalaujamus su istaigos veikla susijusius dokumentus.
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39. Kulhlros centro veikla kontroliuojama Lietuvos Respublikos istatymq, Savivaldybes

tarybos sprendimq, Administracijos direktoriaus [sakymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

40. KultDros centro darbuotojams taikoma Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq

numatyta drausmine ir materialine atsakomybe.

VII. NUOSTATU KEITIMO TVARKA

4I. Teisq siDlyti Kulflrros centro nuostatus keisti ar pildyti turi Kultflros centro direktorius ir
Departamentas.

42' Pakeistus nuostatus tvirtina Vilniaus miesto savivaldvbes tarvba.

VIII. REORGANIZAVIMAS, PERTVARKYMAS IR LII(VIDAVIMAS

43- Kulturos centras reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas [statymq nustatyta
tvarka savininko teises ir pareigas [gyvendinandios institucijos sprendimu.

44. Kultfiros centras negali bDti pertvarkomas I kitos formos juridini asmen[, i5skyrus istatymq
nustatytus atvejus.

rx. vrEsu PRANESTMU SKELBTMAS

45. Kultflros centro viesi prane5imai skelbiami interneto svetaineje www.kirtimukc.lt,

prane5imai apie [staigos reorganizavim4bei likvidavim4skeibiami dienra5tyje,,Lietuvos rytas".
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