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PATVIRTINTA 

Klaipėdos miesto savivaldybės  

kultūros centro Žvejų rūmų direktoriaus 

2015-06-17  įsakymu Nr. 1V-36 

 

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO ŽVEJŲ RŪMŲ 

BENDRUOMENĖS NAMŲ NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šie nuostatai yra norminis aktas, reguliuojantis Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros 

centro Žvejų rūmų Bendruomenės namų (toliau – skyriaus) veiklą. 

2. Bendruomenės namai yra kultūros centro Žvejų rūmų (toliau – Kultūros centro) struktūros 

dalis, turintis organizacinį savarankiškumą ir veikiantis pagal Kultūros centro direktoriaus 

patvirtintus nuostatus. 

3. Skyrius steigiamas, reorganizuojamas ir likviduojamas, vadovaujantis Kultūros centro 

savininko sprendimais. 

4. Skyriaus darbuotojai vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais 

Valstybės norminiais aktais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Mero potvarkiais, 

įsakymais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Kultūros centro direktoriaus 

įsakymais, Kultūros centro nuostatais, skyriaus nuostatais ir pareigybiniais aprašymais. 

5. Skyriaus buveinė: Debreceno g. 48, Klaipėda 

 

II. SKYRIAUS VEIKLA, TIKSLAI, FUNKCIJOS IR  KOMPETENCIJA 

 

6. Skyriaus svarbiausieji tikslai:   

6.1. organizuoti bendruomenės žmonių veiklą ir turiningą laisvalaikio praleidimą; 

6.2. skatinti kūrybinę bendruomenės iniciatyvą ir saviraišką;  

6.3.skatinti klubų pagal pomėgius kūrimąsi ir veiklą, ugdyti juose savanoriškumo bei 

savarankiškumo principus, kultūrinį bei meninį skonį; 

6.4. ugdyti bendruomeniškumo įgūdžius tarp įvairaus amžiaus grupių bei institucijų. 

6.5. pritraukti papildomų lėšų skyriaus veiklos organizavimui; 

6.6. vykdyti skyriaus veiklos planavimą ir fiksavimą. 

7. Skyrius, atlieka šias funkcijas: 

7.1. Administruoja pagyvenusių žmonių bendrijų veiklą, nustatyta tvarka neatlygintinai 

suteikdamas patalpas repeticijoms ir kultūriniams renginiams;  

7.2.  Nustatyta tvarka neatlygintinai teikia turimos garso ir apšvietimo technikos, turimų 

muzikos instrumentų naudojimosi ir aptarnavimo paslaugas;  

7.3.  Nuomoja patalpas įvairioms įstaigoms ir organizacijoms renginiams organizuoti pagal 

patvirtintus Miesto tarybos įkainius, pirmenybę teikdamas Baltijos bendruomenei 

organizuojamiems renginiams; 

7.4. organizuoja įvairaus pobūdžio (sociokultūrinius, etninius, edukacinius, pramoginius ir kt.) 

renginius įvairioms socialinėms grupėms;   

7.5. inicijuoja bendraminčių klubų pagal pomėgius (vaikų ar suaugusių) įkūrimą, koordinuoja 

jų veiklą;  

7.6. bendradarbiauja su seniūnija, bendruomene, biblioteka, mokykla visuomeninėmis 

organizacijomis, ir t.t. organizuojant įvairius renginius;  

7.7. ruošia projektus įvairiems fondams ir programoms, siekiant gauti papildomą finansavimą; 

7.8. kartu su bendruomenės atstovais sudaro metines kultūros ir meno veiklos programas, 

ruošia darbo planus, ataskaitas.  
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7.9. įsteigia Bendruomenės namų tarybą, kurios sudėtį ir reglamentą tvirtina ir atšaukia 

kultūros centro direktorius. 

 

 

III. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS 

 

8. Skyriaus darbuotojai turi teisę: 

8.1. teikti pasiūlymus Kultūros centro direktoriui bei administracijai dėl kultūrinio darbo 

organizavimo skyriuje; 

8.2. bendradarbiauti ir konsultuoti visuomenines organizacijas ir kitas institucijas dėl 

kultūrinės veiklos organizavimo.  

8.3. Skyrius turi teisę gauti paramą ir ją naudoti kultūrinio darbo vystymui. 

 

IV. SKYRIAUS VALDYMAS IR ATSAKOMYBĖ 

 

9. Skyrių darbuotojus skiria ir atleidžia Kultūros centro direktorius teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

10. Skyriaus darbuotojai vykdo Kultūros centro direktoriaus ir darbuotojų, atsakingų už skyrių 

veiklos koordinavimą, nurodymus. 

11. Skyriui vadovauja administratorius.  

 

V. DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA 

 

12. Darbuotojų tarnybinius atlyginimus, priedus ir priemokas tvirtina Kultūros centro 

direktorius neviršydamas savivaldybės tarybos skirto darbo užmokesčio fondo.  

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Skyrių nuostatus tvirtina, juos keičia ir pildo Kultūros centro direktorius savo įsakymu. 

 

 

 

_________________________________ 

 


