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PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS TARYBOS  VEIKLOS 

NUOSTATAI 
 

I. BENDROJI DALIS 
 

1. Pasvalio rajono savivaldybės Kultūros taryba (toliau – Kultūros taryba) yra visuomeninė 
rajono kultūros koordinavimo institucija, sprendžianti kultūros  politikos strategijos formavimo 
klausimus, vykdanti konsultanto ir eksperto funkcijas. 

2. Kultūros taryba dirba pagal savivaldybės  Tarybos patvirtintus nuostatus.  
3. Kultūros taryba jungia įvairių visuomeninių kultūros organizacijų, kultūros, švietimo 

įstaigų atstovų, savivaldybės Tarybos narių, menininkų, priklausančių  kūrybinėms  sąjungoms, 
nepriklausomų menininkų, kitų kultūrai neabejingų žmonių veiklą.   

4. Kultūros tarybos nariai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, 
įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, savivaldybės Tarybos sprendimais bei 
šiais nuostatais. 
 

II. KULTŪROS TARYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 
 

5. Uždaviniai: 
5.1. analizuoti rajono teritorijoje vykstančius kultūros reiškinius, išsaugoti gerų tradicijų  

tęstinumą;   
5.2. sudaryti sąlygas naujoms kultūros iniciatyvoms; 
5.3. kelti kultūros ir meno prestižą visuomenėje; 
5.4. stiprinti kultūros ir švietimo integraciją, sieti kultūros ir švietimo institucijų veiklą; 
5.5. sudaryti sąlygas visų to norinčių gyventojų meninei saviraiškai; 
5.6. plėsti kultūrinius mainus seniūnijose, rajone, Lietuvos Respublikoje ir su užsienio 

šalimis.  
6. Funkcijos: 
6.1. analizuoja ir vertina kultūros ir meno procesus, aktualiausias kultūros politikos 

problemas ir teikia šiais klausimais pasiūlymus savivaldybės Tarybai; 
 6.2. koordinuoja savivaldybei pavaldžių kultūros įstaigų veiklą, teikia pasiūlymus dėl jos 
tobulinimo, kultūros įstaigų tinklo optimizavimo, materialinės bazės gerinimo; 
 6.3. nagrinėja kultūros ir meno institucijų pasiūlymus, teikia apibendrinančias išvadas; 
 6.4. siūlo prioritetines kultūros plėtojimo kryptis; 
 6.5. svarsto rajono  kultūros  ir meno programas, nagrinėja kultūros ir meno plėtros 
strateginius planus ir teikia dėl jų išvadas bei pasiūlymus; 
 6.6. teikia pasiūlymus savivaldybės Tarybai dėl lėšų, skirtų leidybai, įvairioms kultūros 
programoms finansuoti,  paskirstymo; 
 6.7. nagrinėja kitus kultūros ir meno klausimus, teikia pasiūlymus, organizuoja viešus 
kultūros klausimų aptarimus.  

 
III. KULTŪROS TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS 

 
7. Kultūros tarybos narių skaičių nustato ir sudėtį tvirtina savivaldybės Taryba.  
8. Į Kultūros tarybos sudėtį paprastai įeina: savivaldybės Tarybos nariai, visuomeninių 

kultūros organizacijų, spaudos, bendruomenės atstovai, dvasininkai.  
9. Kultūros tarybai vadovauja savivaldybės Tarybos paskirtas pirmininkas.  



10. Pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo atstovauja Kultūros tarybai savivaldybės Taryboje, 
kitose įstaigose ir organizacijose,veikia Kultūros tarybos vardu be atskiro įgaliojimo. 
 11. Kultūros tarybos nariai renkasi spręsti svarbių kultūros ir meno problemų. Posėdžius 
kviečia pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo.  
 

IV. KULTŪROS TARYBOS TEISĖS 
 

12. Kultūros taryba, įgyvendindama jai  pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:  
12.1. nustatyta tvarka gauti informaciją kultūros klausimais iš savivaldybės vadovų bei 

administracijos struktūrinių ir struktūrinių teritorinių padalinių; 
 12.2. gauti reikalingą informaciją iš savivaldybės kultūros ir švietimo įstaigų, visuomeninių 
organizacijų; 

12.3. kviesti ekspertus svarbiems klausimams nagrinėti, kai yra numatyti finansavimo 
šaltiniai; 

12.4.  teikti pasiūlymus  savivaldybės Tarybai,  Kultūros ministerijai.  
 

V. KULTŪROS TARYBOS LIKVIDAVIMAS 
 

13. Kultūros taryba likviduojama  savivaldybės  Tarybos sprendimu.  
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