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   ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

KULTŪROS SKYRIAUS VEIKLOS 

N U O S T A T A I 

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus 

(toliau vadinamas – Skyrius) tikslą, uždavinius, teises, atsakomybę, darbo organizavimo tvarką. 

2. Skyrius yra Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, turintis savo antspaudus. 

3. Kultūros skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos Vietos savivaldos, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, 

kitais norminiais aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, 

Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Kultūros skyriaus vedėjo įsakymais, Savivaldybės 

administracijos ir šiais veiklos nuostatais, rajono Strateginiu plėtros planu, darbo planais. Skyriaus 

valstybės taranautojų teisinius santykius reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas, Darbo 

kodeksas ir kiti įstatymai bei teisės aktai, taip pat priėmimo į darbą ir atleidimo iš darbo 

Administracijoje, darbo užmokesčio jiems mokėjimo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos 

valstybės tarnybos įstatymas, Darbo kodeksas, kiti įstatymai ir teisės aktai. 

 

 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

 4. Įgyvendinant Šilutės rajono savivaldybės ir šalies kultūros politiką sudaryti sąlygas 

kultūros plėtrai ir sklaidai, laisvai kultūros raiškai. Rūpintis rajono kultūros paveldu, padėti 

visuomenei jį pažinti, prisidėti prie informacinės visuomenės plėtros, aktualizuoti muziejinį, istorinį 

ir etninį paveldą. 

 5. Teikti siūlymus Savivaldybės tarybai, Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos 

direktoriui dėl kultūros politikos (etninė kultūra, kultūros paveldas, kultūros projektai, muziejai, 

bibliotekos, kultūros centrai, teatrai ir koncertinės įstaigos, kiti  menai)  formavimo: 

  5.1. kultūros įstaigų steigimo, pertvarkos, reorganizavimo,   likvidavimo, finansavimo, 

vykdomos veiklos; 

 5.2. rajono etninės kultūros puoselėjimo, kultūros paveldo objektų išsaugojimo, tvarkymo, 

finansavimo; 

 5.3. kultūrinio turizmo plėtros; 

  5.4. kultūros programų vykdymo ir finansavimo. 

 6. Analizuoti, planuoti, organizuoti kultūros programų ir planų įgyvendinimą. 

 7. Organizuoti kultūros paveldo apsaugos stebėseną,  rūpintis kultūros vertybių apsauga ir 

tvarkymu, teikti informaciją, ataskaitas,  vykdyti šviečiamąjį veiklą. 

 8. Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant Savivaldybės strateginius planus  kultūros srityje. 

 9. Analizuoti ir vertinti kultūros situaciją Savivaldybės teritorijoje (esant reikalui užsakomi 

poreikių tyrimai, vykdoma programų, įgyvendinamų kultūros plėtros programos projektų, strateginių 

renginių, ataskaitų analizė, daromos išvados).  

 10. Vykdyti kultūros sritį reglamentuojančių įstatymų, kitų norminių dokumentų 

įgyvendinimo priežiūrą, organizuoti rajono kultūros sistemos funkcionavimo priežiūrą. 
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 11. Įgyvendinant kultūros strategiją bendradarbiauti su valstybinėmis, nevyriausybinėmis 

institucijomis veikiančiomis kultūros srityje. 

 12. Norminiais aktais nustatyta tvarka organizuoti  kultūros darbuotojų atestaciją. Teikti 

siūlymus dėl tobulinimosi. 

 13. Inicijuoti, dalyvauti rengiant Savivaldybės strateginį planą, veiklos programas, 

vykdyti statistinių žinių ataskaitybą. 

 14. Rūpintis rajono kultūriniu atstovavimu regione, šalyje. 

 15. Teikti siūlymus rengiamoms regioninėms, šalies kultūros programų (planų) projektams, 

dalyvauti jų rengimo darbo grupėse. 

 16. Teikti siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl kultūros įstaigų vadovų ir 

skyriaus darbuotojų skatinimo ar drausminių nuobaudų skyrimo, derinti dėl jų išvykimo į 

komandiruotes, išėjimo į atostogas, dėl tarnybinio atlyginimo priedo kyrimo, pavadavimo. 

 17. Teikti rekomendacijas projektams, siūlymus dėl apdovanojimų. 

 18. Organizuoti kultūros programų sutarčių, išlaidų sąmatų sudarymą, konsultuoti projektų 

rengimo klausimais. 

 19. Dalyvauti kultūros įstaigų vadovų konkursų komisijose, kitose komisijose, darbo, ekspertų 

grupėse. 

 20. Skleisti kultūros sričių informaciją. 

 21. Organizuoti kultūrinės veiklos programos išlaidų sąmatų sudarymą. 

 22. Koordinuoti pasirengimą Lietuvos dainų šventėms. 

 23. Kompetencijos ribose atstovauti steigėjui valdymo ir kitose institucijose. 

  

 

III. SKYRIAUS TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

 

24. Skyrius turi teisę: 

24.1. gauti laiku ir tikslią medžiagą, informaciją, konsultaciją bei dokumentus iš 

Administracijos vadovų,  Administracijos struktūrinių padalinių, kultūros įstaigų ir kitų institucijų 

kultūros ir kitais, su Kultūros skyriaus veikla susijusiais,  klausimais; 

24.2. esant neaiškumams, tikrinti Savivaldybei teikiamų ir faktinių duomenų atitikimą, prašyti 

kultūros įstaigų paaiškinimų, duomenų raštu; 

24.3. sudaryti programų lėšų sąmatas, organizuoti viešuosius pirkimus; 

24.4. atstovauti Savivaldybei įstaigose, organizacijose, užsienyje pagal savo kompetenciją; 

 24.5. savo kompetencijos ribose bendradarbiauti su Savivaldybės struktūriniais padaliniais, 

kultūros ir kitomis institucijomis; 

 24.6. skyriaus darbuotojai turi tobulintis ir kelti kvalifikaciją organizuojamuose rajono, 

regioniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose renginiuose, seminaruose, konferencijose, gali 

dalyvauti asociacijų veikloje; 

24.7. neatlikti užduočių ar pavedimų, kurių vykdymas prieštarauja įstatymams; 

24.8. kultūros skyrius gali turėti ir kitas teises, kurios neprieštarauja įstatymams. 

 25. Kultūros skyriaus darbuotojai atsako už: 

 25.1. netinkamą savo pareigų vykdymą, darbo drausmės pažeidimus; 

 25.2. skyriaus dokumentų  teisingumą ir objektyvumą; 

 25.3. vidaus darbo taisyklių vykdymą. 

 26. Atleidžiant skyriaus darbuotoją iš pareigų, jis atsiskaito Savivaldybės administracijos 

nuostatuose nustatyta tvarka. 

 

IV. DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

27. Skyriui vadovauja ir atstovauja vedėjas. Esant reikalui vedėją laikinai pavaduoja 

Administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas skyriaus specialistas. 
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28. Skyriaus veiklos organizavimo pagrindas - šie nuostatai, rajono strateginis plėtros planas,  

vedėjo ir specialistų pareigybių aprašymai, veiklos planai. 

29. Skyriaus darbuotojų savaitės darbų aptarimas vyksta kiekvieną pirmadienį , specialistai 

pirmadienio pasitarime referuoja apie nuveiktus praeitos savaitės darbus, problemas, jų sprendimo 

būdus, teikia informaciją apie gautus raštus, pristato būsimą savaitės veiklą. Esant reikalui, vedėjas 

gali pareikalauti teikti mėnesio, savaitės planus ir už juos atsiskaityti raštu.  

30. Kultūros įstaigų vadovams pasitarimai organizuojami kartą per mėnesį, pasitarimų 

klausimus ir medžiagą ruošia už tai atsakingi skyriaus specialistai; 

31. Skyrius, vykdydamas savo funkcijas, bendradarbiauja su kitais Savivaldybės struktūriniais 

padaliniais, kultūros įstaigomis ir kitomis rajono, regiono, šalies institucijomis palaikydamas su jais 

organizacinius, informacinius ryšius. 

32. Skyriaus specialistai savo veiklą iš anksto derina su vedėju (išvykos į komandiruotes, 

dalyvavimai pasitarimuose, informacijos teikimas ir kt., taip pat operatyvi informacija ligos atveju), 

gauna jo sutikimus; 

33. Sudėtingiems kultūros klausimams spręsti gali būti sudaromos darbo grupės. 

34. Skyriaus vedė jo ir specialistų  kompetenciją, funkcijas, atsakomybę nustato  jų 

pareigybių aprašymai. 

35. Skyriaus specialistai pavaldūs Savivaldybės administracijos direktoriui, tiesiogiai-

Skyriaus vedėjui. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui. 

36. Skyriaus darbuotojai kasmet parengia ir teikia skyriaus vedėjui veiklos planus ir veiklos 

ataskaitas. Esant  reikalui rengia savaitės veiklos planus, už juos išsamiai atsiskaito raštu. 

37. Darbuotojui išeinant iš darbo (ar ilgalaikų vaiko auginimo atostogų)  organizuojamas 

reikalų perdavimas. Perduodant reikalus, turi būti surašomas perdavimo ir priėmimo aktas. Atskirais 

atvejais gali būti sudaroma komisija. Reikalų perdavimo akte turi būti pateikiami svarbiausieji 

duomenys, apibūdinantys faktinę būklę (jei tai priskirta darbuotojui - buhalterinės apskaitos ir 

atskaitomybės būklę), perduodamo turto sąrašas ir  būklė, Savivaldybės tarybos sprendimų, mero 

potvarkių, direktoriaus įsakymų vykdymo faktinę situaciją. 

38. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis ir juos perimantis 

asmuo. Reikalų perdavimo aktas surašomas dviem egzemplioriais: vienas saugomas Kultūros 

skyriaus dokumentų byloje, kitą (jei pageidaujama)  gauna  darbuotojas. 
39. Skyriaus aptarnaujantį darbą (raštvedybos, archyvo tvarkymo ir kt.) atlieka Savivaldybės 

darbuotojai, kurių pareigybėse tai įrašyta. 


