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KAUNO RAJONO EŽERĖLIO KULTŪROS CENTRO TARYBOS NUOSTATAI 

(VEIKLOS REGLAMENTAS) 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno rajono Ežerėlio kultūros centre veikia Kultūros centro taryba (toliau – Taryba), turinti 

patariamojo balso teisę, atstovaujanti Kultūros centro ir laisvalaikio salių meno kolektyvams, vietos 

bendruomenėms ir seniūnijoms. 

 

II. TARYBOS SUDĖTIS 

 

2. Taryba sudaroma iš 15 narių: 5 atstovai iš Ežerėlio Kultūros centro kuriuos deleguoja 

Kultūros centro darbuotojų susirinkimas, 5 seniūnai arba jų deleguoti asmenys (Ežerėlio, Alšėnų, 

Ringaudų, Zapyškio ir Akademijos), 5 bendruomeninių organizacijų atstovai, iš kiekvienos seniūnijos 

po vieną (Ežerėlio, Alšėnų, Ringaudų, Zapyškio ir Akademijos), kuriuos deleguoja bendruomeninių 

organizacijų narių susirinkimas. Į Tarybos posėdžius gali būti kviečiami įvairūs specialistai, kitų kultūros 

centrų, įmonių, organizacijų atstovai. 

3. Tarybos nariai atviru balsavimu pirmajame trejų metų kadencijos posėdyje išsirenka 

pirmininką, pirmininko pavaduotoją ir sekretorių. Pirmininkas organizuoja Tarybos veiklą. Tarybos 

pirmininku negali būti Kultūros centro direktorius. Tarybos sudėtis yra tvirtinama Kultūros centro direktoriaus 

įsakymu. Rinkimų rezultatai fiksuojami posėdžio protokole. Išvykus Tarybos nariui, naujas narys ne vėliau, 

kaip per tris mėnesius, renkamas atitinkamų atstovų susirinkime. 

4. Tarybos posėdžiai organizuojami kartą per ketvirtį. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Tarybos 

posėdis. Neeilinį posėdį šaukia Kultūros centro direktorius arba Tarybos pirmininkas. Kultūros centro tarybos 

posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau, kaip du trečdaliai visų Tarybos narių. Nutarimai priimami 

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

Posėdžiai gali būti organizuojami ir nuotoliniu elektroniniu būdu. Kultūros centro direktorius, rengdamas 

įsakymus, atsižvelgia į Tarybos sprendimus. 



5. Tarybos pirmininkas ar kitas tarybos deleguotas asmuo atsiskaito kultūros centro 

bendruomenės nariams kalendorinių metų pradžioje. 

6. 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. 

 

III. TARYBOS VEIKLA 

 

7. Taryba: 

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

įgyvendinimo priemonių, veiklos tobulinimo; 

7.2. pritaria Kultūros centro strateginiam planui, metiniam veiklos planui, Kultūros centro darbo 

tvarkos taisyklėms, kitiems Kultūros centro veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems 

Kultūros centro direktoriaus; 

7.3. svarsto Kultūros centro direktoriaus teikiamus klausimus; 

7.4. teikia siūlymus Kultūros centro direktoriui dėl Kultūros centro nuostatų pakeitimo ar 

papildymo, Kultūros centro vidaus struktūros tobulinimo; 

7.5. svarsto Kultūros centro lėšų panaudojimo klausimus; talkina formuojant materialinius, 

finansinius bei intelektualinius išteklius; 

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

7.7. teikia siūlymus Kultūros centro savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl 

Kultūros centro materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo; 

7.8. sprendžia kitus klausimus, susijusius su Kultūros centro veikla. 

7.9. dirba pagal veiklos planą, parengtą vieneriems kalendoriniams metams. 

8. Tarybos posėdžiai yra protokoluojami. Posėdžius protokoluoja, duomenis tvarko ir ruošia 

juos saugoti Tarybos sekretorius. 

9. Tarybos sprendimai viešai skelbiami Kultūros centro internetinėje svetainėje. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

10. Tarybos nuostatai (veiklos reglamentas) ir jo pakeitimai priimami Tarybos protokolo 

nutarimu ir tvirtinami Kultūros centro direktoriaus. 



11. Visus Tarybos veiklos procedūrinius klausimus, kurie nenumatyti šiame reglamente, siūlo 

spręsti Tarybos pirmininkas. Siūlymas priimamas balsavusiųjų Tarybos narių daugumos. 

12. Rinkimai į kitos kadencijos kultūros centro tarybą turi įvykti ne vėliau kaip per mėnesį iki 

kultūros centro tarybos kadencijos pabaigos. 


