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LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL KULTŪROS MINISTRO 2004 M. LAPKRIČIO 9 D. ĮSAKYMO NR. ĮV368 „DĖL KULTŪROS CENTRŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO
2019 m. gruodžio 31 d. Nr. ĮV-870
Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2004 m. lapkričio 9 d. įsakymą
„Dėl Kultūros centrų tarybos nuostatų patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:
„LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL KULTŪROS CENTRŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymo 17 straipsnio 1
punktu,
t v i r t i n u Kultūros centrų tarybos nuostatus (pridedama).“

Kultūros ministras

Mindaugas Kvietkauskas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2004 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. ĮV-368
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2019 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. ĮV-870
redakcija)

KULTŪROS CENTRŲ TARYBOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kultūros centrų taryba (toliau vadinama – Taryba) yra kolegiali, patariamojo balso teisę
turinti institucija, kuri atlieka eksperto ir konsultanto funkcijas, sprendžiant Lietuvos kultūros centrų
politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimus.
2. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, kitais
teisės aktais ir šiais nuostatais.
3. Taryba ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito kultūros ministrui.
II SKYRIUS
TARYBOS UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS
4. Tarybos uždavinys yra teikti Kultūros ministerijai pasiūlymus dėl Lietuvos kultūros
centrų politikos formavimo bei šios politikos įgyvendinimo.
5. Vykdydama šį uždavinį, Taryba atlieka šias funkcijas:
5.1. teikia pasiūlymus bei išvadas kultūros centrų plėtotės strategijos klausimais;
5.2. teikia pasiūlymus dėl kultūros centrų veiklą reglamentuojančių teisės aktų rengimo bei
tobulinimo;
5.3. teikia pasiūlymus dėl kultūros ir meno darbuotojų rengimo;
5.4. teikia rekomendacijas kultūros centrų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo klausimais;
5.5. teikia pasiūlymus atskirų kultūros centrų veiklos bei kultūros centrų sistemos
funkcionavimo, kultūros centrų akreditavimo, kategorijų suteikimo klausimais;
5.6. siūlo kultūros centrų darbuotojų kandidatūras valstybės stipendijoms;
5.7. svarsto ir teikia kultūros ministrui kultūros centrų darbuotojų kandidatūras premijai už
aktyvią, kūrybingą veiklą kultūros centruose;
5.8. svarsto kitus kultūros centrų veiklos klausimus, kuriuos pateikia kultūros ministras.
III SKYRIUS
TARYBOS TEISĖS
6. Taryba turi teisę:
6.1. kviesti į posėdžius Kultūros ministerijos specialistus, kultūros centrų atstovus ir kitus
specialistus, galinčius pateikti išvadas bei pasiūlymus dėl iškilusių klausimų;
6.2. gauti informaciją savo kompetencijos klausimais iš Kultūros ministerijos bei valstybės
ar savivaldybių kultūros centrų ir kitų institucijų.
IV SKYRIUS
TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS
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7. Tarybą sudaro 11 narių, iš kurių 8 narius skiria ir atšaukia Lietuvos kultūros centrų
asociacija, 3 – Kultūros ministerija.
8. Tarybos personalinę sudėtį 2 metų laikotarpiui tvirtina kultūros ministras.
9. Taryba iš savo narių paprastąja balsų dauguma renka kadencijos laikotarpiui pirmininką ir
jo pavaduotoją.
10. Tarybos pirmininkas, jeigu jo nėra – Tarybos pirmininko pavaduotojas, organizuoja
Tarybos darbą, pirmininkauja Tarybos posėdžiams, atsako už jos veiklą, atstovauja jai.
11. Taryba renkasi ne rečiau kaip 4 kartus per metus. Prireikus svarstyti klausimus skubos
tvarka, nesant galimybės surengti posėdžio, nutarimai gali būti priimami, atsižvelgus į Kultūros
centrų tarybos narių rašytinės apklausos arba apklausos elektroniniu paštu rezultatus. Priimti
nutarimai įforminami protokolais, kuriuos pasirašo Kultūros centrų tarybos pirmininkas, o jo nesant
– Kultūros centrų tarybos pirmininko pavaduotojas, ir posėdžio sekretorius. Neeilinis posėdis gali
būti sušauktas Tarybos pirmininko iniciatyva, pusės Tarybos narių reikalavimu arba kultūros
ministro iniciatyva.
12. Tarybos posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 Tarybos narių.
13. Tarybos nutarimai priimami atviru balsavimu posėdyje/apklausoje dalyvaujančių
Tarybos narių balsų dauguma, taip pat įskaitant ir posėdyje nedalyvaujančio Tarybos nario, kurio
nuomonė pareikšta raštu, balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Tarybos pirmininko (jeigu jo
nėra – Tarybos pirmininko pavaduotojo) balsas. Jeigu Tarybos narys nesutinka su nutarimu ir
balsuoja prieš, jo atskiroji nuomonė jo prašymu įrašoma į Tarybos posėdžio protokolą.
14. Tarybos nutarimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo Tarybos pirmininkas ir
sekretorius.
15. Kultūros ministerija techniškai aptarnauja Tarybos veiklą. Tarybos posėdžiams rengti,
dokumentacijai tvarkyti ir protokoluoti posėdžius Kultūros ministerija skiria sekretorių, kuris nėra
Tarybos narys.
16. Tarybos narių darbas apmokamas vadovaujantis Įstatymų pagrindais sudarytų komisijų
pirmininkų, jų pavaduotojų ir narių atlygio mokėjimo tvarkos aprašu patvirtintu Lietuvos
Respublikos kultūros ministro 2019 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. ĮV-459 „Dėl Įstatymų pagrindais
sudarytų komisijų pirmininkų, jų pavaduotojų ir narių atlygio mokėjimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“.
______________

