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MOLĖTŲ RAJONO KAIMO KULTŪRINĖS VEIKLOS MODELIS
I SKYRIUS
TIKSLAS
1. Efektyvinti kultūrinę veiklą rajono seniūnijose, stiprinant tarpinstitucinį bendradarbiavimą.
II SKYRIUS
UŽDAVINIAI
2. Įgyvendinti kaimo kultūrinės veiklos modelį, užtikrinantį seniūnijose veikiančių institucijų
bendradarbiavimą.
3. Kelti kultūros paslaugų kokybę.
4. Tenkinti rajono kaimų bendruomenių kultūrinius, laisvalaikio ir socialinius poreikius.
III SKYRIUS
ĮGYVENDINIMAS
5. Kaimo kultūrinė veikla organizuojama seniūnijų principu.
6.

Kiekvienoje seniūnijoje veikia seniūnijų kultūros tarybos (toliau - Taryba), kurias

sudaro seniūnijos (deleguoja jaunimo, visuomenės atstovus), seniūnijose veikiančių bendruomeninių
organizacijų, seniūnaitijų, mokyklų, bibliotekų, muziejų, Molėtų kultūros centro ir kitų, seniūnijoje
veikiančių, institucijų deleguoti atstovai. Kiekviena institucija gali deleguoti po vieną atstovą. Į
Tarybą įtraukiami visų kultūros įstaigų padalinių, veikiančių seniūnijoje, atstovai.
7.

Tarybos sudarymą inicijuoja ir jos sudėtį įsakymu tvirtina seniūnas. Taryba atskaitinga

seniūnui. Tarybos veiklą techniškai aptarnauja seniūnija. Tarybos darbo reglamentą tvirtina seniūnas.
8.

Taryba sudaroma 3 metams. Jai vadovauja pirmininkas, renkamas atviru balsavimu iš

tarybos narių. Pirmininkas atsakingas už posėdžių organizavimą, jiems pirmininkauja. Pirmąjį
Tarybos posėdį šaukia seniūnas.
9.

Taryba koordinuoja kultūrinės veiklos organizavimą seniūnijoje bei telkia partnerius

bendriems projektams, rengia jos metinį veiklos planą (toliau – Planas), analizuoja jo įgyvendinimą.
10. Plano paskirtis – kooperuoti visų institucijų pastangas, organizuojant visai
bendruomenei skirtą kultūrinę veiklą. Jame numatomos pagrindinės kultūrinės veiklos ir metų
renginiai, peržengiantys vienos institucijos veiklos sritis, bei institucijų veiklos, svarbios
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bendruomenei. Susitarus jame išryškinamos pagrindinės, visai bendruomenei skirtos veiklos ir
renginiai. Plane paprastai numatomos kultūrinės veiklos priemonės, atsakingi asmenys, partneriai,
vieta ir data, lėšos.
11. Seniūnijos renginiai skirstomi į As ir Bs lygius:
As lygio renginiai – reikšmingiausi, išskirtiniai, saviti, jubiliejiniai renginiai;
Bs lygio renginiai – atskirų institucijų organizuojami renginiai.
12. Plano sudarymą inicijuoja seniūnas. Jam kultūros ir švietimo įstaigos, bendruomeninės
organizacijos ir asociacijos, viešosios įstaigos, veikiančios seniūnijos teritorijoje, teikia metų renginių
planus, siūlo savo idėjas. Plano projektą seniūnas teikia Tarybai, atsižvelgdamas į pateiktus visų
partnerių kultūrinės veiklos pasiūlymus, vietos gyventojų poreikius bei savivaldybės strateginio
planavimo dokumentus. Taryba kartu su seniūnu posėdyje svarsto Plano projektą. Planą įsakymu
tvirtina seniūnas iki gruodžio 23 dienos ir iki sausio 1 dienos pateikia savivaldybės administracijos
kultūros ir švietimo skyriaus vedėjui. 2020-ųjų metų Planą seniūnas patvirtina iki sausio 15 d. ir iki
sausio 20 d. pateikia savivaldybės administracijos kultūros ir švietimo skyriui.
13. Plano įgyvendinimą koordinuoja taryba, o už konkrečias veiklas yra atsakingi kultūrinių
veiklų iniciatoriai (muziejininkas, bibliotekininkas, bendruomenės centro pirmininkas, kultūrinės
veiklos organizatorius, mokykla ir t.t.), jiems padeda kiti partneriai.
14. Kultūrinę veiklą seniūnijoje vykdo Viešosios bibliotekos, Krašto muziejaus padaliniai,
kaimų bendruomenių centrai, mokyklos, viešosios įstaigos, Kultūros centro kultūrinės veiklos
organizatoriai, organizuodami ir savo institucinės aprėpties kultūrinę veiklą.
15. Kultūrinės veiklos organizatoriai yra atskaitingi Kultūros centro direktoriui ir seniūnui.
IV SKYRIUS
FINANSAVIMAS
16. Savivaldybė kaimo kultūrinę veiklą finansuoja per :
16.1. Molėtų kultūros centrą;
16.2. Molėtų rajono savivaldybės viešąją biblioteką;
16.3. Molėtų krašto muziejų;
16.4. viešąsias įstaigas;
16.5. nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų finansavimo programas;
16.6. seniūnijas, įvertinant jos gyventojų skaičių ir kultūrinės veiklos programas.
V SKYRIUS
VALDYMAS IR KONTROLĖ
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17.

Seniūnijoje veikiančių kultūros institucijų veikla kartą per pusmetį aptariama ir

įvertinama Taryboje.
18. Tarybos atsiskaito seniūnui ir seniūnijų gyventojams kartą per metus gyventojų
sueigose. Gyventojų sueigą gruodžio mėnesį kviečia seniūnas, skelbdamas sueigos datą seniūnijos
skelbimų lentose.
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