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Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 150-6734, i. k. 1092080ISAK00ĮV-659 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 

Į S A K Y M A S 

 

DĖL ŠIUOLAIKINIO MENO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 

 

2009 m. gruodžio 14 d. Nr. ĮV-659 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 

104-2322) 5 straipsniu ir atsižvelgdamas į Lietuvos kultūros ir meno tarybos rekomendacijas 

(2009 m. gruodžio 1 d. posėdžio protokolas Nr. 7): 

1. T v i r t i n u pridedamus Šiuolaikinio meno centro nuostatus. 

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos kultūros ministro 1997 m. 

vasario 21 d. įsakymą Nr. 89 „Dėl Šiuolaikinio meno centro nuostatų“. 

3. P a v e d u Šiuolaikinio meno centro direktoriui Kęstučiui Kuizinui per 3 mėnesius 

nuo šio įsakymo įsigaliojimo teisės aktų nustatyta tvarka pateikti Šiuolaikinio meno centro 

nuostatus įregistruoti Juridinių asmenų registre. 

 

 

KULTŪROS MINISTRAS REMIGIJUS VILKAITIS 

  

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.BE284302189B
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PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro  

2009 m. gruodžio 14 d.  

įsakymu Nr. ĮV-659 

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro  

2010 m. rugpjūčio 20 d.  

įsakymo Nr. ĮV-441 redakcija) 

 

ŠIUOLAIKINIO MENO CENTRO NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šiuolaikinio meno centras (toliau – ŠMC) yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – 

inicijuoti ir rengti šiuolaikinio meno parodas ir projektus, skatinti šiuolaikinio meno sklaidą 

visuomenėje. 

2. ŠMC savininkas yra valstybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija 

yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Kultūros ministerija). 

3. ŠMC yra viešasis juridinis asmuo, turintis nuostatus, antspaudą su savo pavadinimu, 

sąskaitas banke. 

4. ŠMC turi interneto svetainę www.cac.lt, kurioje nurodomas įstaigos pavadinimas, 

teisinė forma, buveinė, kodas bei registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie 

įstaigą. 

5. Vieši pranešimai skelbiami ŠMC interneto svetainėje. Pagal informacijos turinį vieši 

pranešimai taip pat gali būti skelbiami leidinyje „Valstybės žinios“ ir šio leidinio priede 

„Informaciniai pranešimai“. 

6. ŠMC veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos civiliniu 

kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu (Žin., 

1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699), kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro (toliau – kultūros ministras) įsakymais, 

šiais nuostatais ir kitais teisės aktais. 

7. ŠMC buveinė – Vokiečių g. 2, LT-01130 Vilnius. 

 

II. KULTŪROS MINISTERIJOS KOMPETENCIJA 

 

8. Kultūros ministerija: 

8.1. tvirtina ir keičia ŠMC nuostatus; 

8.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia ŠMC direktorių; 

8.3. priima sprendimą dėl ŠMC buveinės pakeitimo; 

8.4. priima sprendimą dėl ŠMC reorganizavimo ar likvidavimo; 

8.5. priima sprendimą dėl ŠMC filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo; 

8.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos 

įgaliojimus; 

8.7. nustato ŠMC didžiausią leistiną pareigybių skaičių; 

8.8. gali nustatyti ŠMC privalomas veiklos užduotis; 

8.9. tvirtina ŠMC programų išlaidų sąmatas; 

8.10. sprendžia kitus teisės aktų jos kompetencijai priskirtus klausimus. 

 

III. ŠMC VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS 

 

9. Pagrindinė ŠMC veiklos sritis – vaizduojamasis menas. 
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10. ŠMC tikslai: 

10.1. pristatyti visuomenei Lietuvos ir užsienio šalių šiuolaikinio meno tendencijas, 

meno raidos įvairovę; 

10.2. ugdyti visuomenės sampratą apie šiuolaikinį meną, atskleisti jo ištakas, savitumą, 

kultūrinę vertę, ryšius su pasaulio meno ir kultūros procesais. 

11. ŠMC, įgyvendindamas savo tikslus, atlieka šias funkcijas: 

11.1. planuoja, organizuoja, komplektuoja ir eksponuoja šiuolaikinio meno parodas; 

11.2. inicijuoja ir įgyvendina kitus šiuolaikinio meno projektus; 

11.3. specialiai šiems projektams užsako sukurti meno kūrinius; 

11.4. organizuoja seminarus, paskaitų ciklus, konferencijas ir kitus renginius, kuriuose 

analizuojamas šiuolaikinis menas; 

11.5. rengia susitikimus su meno kūrėjais; 

11.6. kaupia ir skleidžia informaciją apie šiuolaikinį meną; 

11.7. rengia, leidžia ir platina tiriamojo, edukacinio, informacinio ir reklaminio 

pobūdžio leidinius, publikacijas, susijusius su ŠMC veikla; 

11.8. rengia ir įgyvendina meno edukacijos projektus, sudaro sąlygas švietimo įstaigoms 

rengti mokinių ir studentų praktinius šiuolaikinio meno edukacijos užsiėmimus; 

11.9. bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio valstybių meno įstaigomis ir 

organizacijomis, pristato Lietuvos šiuolaikinį meną užsienyje; 

11.10. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas. 

 

IV. ŠMC TEISĖS IR PAREIGOS 

 

12. ŠMC atlikdamas savo funkcijas turi teisę: 

12.1. savarankiškai nustatyti bilietų, kitų teikiamų mokamų paslaugų kainas, įkainius, 

tarifus, išskyrus tuos atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus kainas ir kitus 

normatyvus reguliuoja valstybė ar Europos Sąjungos teisės aktai; 

12.2. įsigyti ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus; 

12.3. gauti pajamas iš turto nuomos ir paslaugų teikimo; 

12.4. plėtoti ryšius su Lietuvos ir užsienio valstybių partneriais, keistis specialistais; 

12.5. Kultūros ministerijai leidus steigti filialus; 

12.6. skelbti konkursus, susijusius su ŠMC veikla; 

12.7. kreiptis į Kultūros ministeriją dėl ŠMC nuostatų papildymo ir pakeitimo; 

12.8. Kultūros ministerijai pritarus stoti į pelno nesiekiančias organizacijas, asociacijas, 

tarp jų ir tarptautines; 

12.9. gauti paramą. 

13. ŠMC, įgyvendindamas tikslus bei atlikdamas nustatytas funkcijas turi šias pareigas: 

13.1. teisės aktų nustatyta tvarka teikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui duomenis 

apie šio registro objektus; 

13.2. vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis; 

13.3. teikti Kultūros ministerijai ir kitoms teisės aktų nustatytoms institucijoms veiklos 

ir finansines ataskaitas; 

13.4. naudoti iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto gaunamas lėšas tik šiuose 

nuostatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti. 

14. ŠMC gali turėti kitas teisės aktų numatytas teises ir pareigas. 

 

V. ŠMC VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

15. ŠMC vadovauja direktorius, kurį Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės 

aktų nustatyta tvarka į pareigas skiria ir iš jų atleidžia kultūros ministras. ŠMC direktorius yra 

tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Kultūros ministerijai. 

16. ŠMC veikla organizuojama remiantis Kultūros ministerijos strateginiais veiklos 



planais, pagrindinių priemonių planais ir metiniais ŠMC veiklos planais. 

17. ŠMC vidaus darbo tvarka reglamentuojama ŠMC direktoriaus tvirtinamais ŠMC 

darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, struktūrinių padalinių nuostatais, darbuotojų 

pareiginiais nuostatais ir kitais dokumentais. 

18. ŠMC struktūrą ir pareigybių sąrašą, suderinęs su Kultūros ministerija, tvirtina ŠMC 

direktorius. 

19. ŠMC direktoriaus ir darbuotojų darbo santykius ir darbo apmokėjimą reglamentuoja 

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 64-2569), šie nuostatai, vidaus tvarkos 

taisyklės ir kiti teisės aktai. 

20. ŠMC direktorius turi du pavaduotojus, kuriuos viešo konkurso būdu jis priima į 

pareigas ir iš jų atleidžia. Direktoriaus pavaduotojai tiesiogiai atskaitingi direktoriui, kuris 

nustato jų veiklos sritis. 

21. ŠMC direktorius: 

21.1. vadovauja ŠMC, organizuoja jo darbą, užtikrina veiklos tikslų įgyvendinimą, 

nustatytų funkcijų atlikimą, pavestų uždavinių vykdymą; 

21.2. užtikrina, kad ŠMC veikloje būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių 

nuostatų reikalavimų; 

21.3. tvirtina metinius ŠMC veiklos planus; 

21.4. priima į pareigas ir atleidžia iš jų darbuotojus, juos skatina, skiria jiems 

drausmines nuobaudas; 

21.5. tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, tarnybinius atlyginimus ir priedus, ŠMC 

vidaus tvarkos taisykles, kitus vidaus administravimo tvarkomuosius dokumentus; 

21.6. garantuoja pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą 

(Žin., 1997, Nr. 77-3046) teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą; 

21.7. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą ŠMC vidaus 

kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą; 

21.8. užtikrina, kad ŠMC finansiniai įsipareigojimai neviršytų jo finansinių galimybių; 

21.9. pasirašo sutartis, informacinius ir kitus dokumentus; 

21.10. pagal kompetenciją leidžia įsakymus ir įsakymais patvirtintus kitus ŠMC veiklą 

reglamentuojančius teisės aktus, privalomus visiems jo darbuotojams, ir kontroliuoja jų 

vykdymą; 

21.11. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja įstaigai visose valstybės ir savivaldybių 

institucijose ir įstaigose bei kitose institucijose; 

21.12. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam nustatytas funkcijas bei Kultūros 

ministerijos pavedimus. 

22. Nesant ŠMC direktoriaus, jo pareigas laikinai eina direktoriaus įsakymu įgaliotas 

direktoriaus pavaduotojas. 

23. ŠMC veikloje patariamojo balso teise dalyvauja ŠMC taryba. Ją sudaro septyni 

nariai, iš kurių du deleguoja ŠMC ir po vieną: Lietuvos meno kūrėjų asociacija, Lietuvos 

dailininkų sąjunga, Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga, Tarptautinės dailės kritikų 

asociacijos Lietuvos sekcija ir Kultūros ministerija. ŠMC direktorius nėra ŠMC tarybos narys. 

ŠMC taryba sudaroma trejiems metams, o narių kadencijų skaičius yra neribojamas. 

24. ŠMC taryba atlieka šias funkcijas: 

24.1. svarsto ir teikia rekomendacijas dėl ŠMC pateiktų parodų, meno projektų ir kitų 

renginių paraiškų meninės kokybės ir aktualumo; 

24.2. svarsto ir teikia rekomendacijas dėl metinių ŠMC veiklos planų; 

24.3. analizuoja metinio ŠMC veiklos plano įgyvendinimo rezultatus, vykdytų renginių 

ataskaitas, teikia siūlymus dėl meninės veiklos krypčių. 

 

VI. ŠMC TURTAS 

 

25. ŠMC turtas nuosavybės teise priklauso valstybei. ŠMC šį turtą valdo, naudoja ir 
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disponuoja juo teisės aktų nustatyta tvarka. 

26. ŠMC lėšų šaltiniai yra: 

26.1. valstybės biudžeto asignavimai; 

26.2. kitos teisėtai gautos lėšos. 

 

VII. VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ 

 

27. ŠMC teikia Kultūros ministerijai ir kitoms teisės aktų numatytoms institucijoms 

veiklos ataskaitas. 

28. ŠMC teikia Kultūros ministerijai finansines ir biudžeto vykdymo ataskaitas Kultūros 

ministerijos nustatyta tvarka. 

29. ŠMC finansinės veiklos kontrolę Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka 

vykdo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė ir kitos institucijos. 

30. ŠMC vidaus auditą atlieka Kultūros ministerijos Vidaus audito skyrius. 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

31. ŠMC gali būti pertvarkytas arba baigti savo veiklą Lietuvos Respublikos įstatymų 

nustatyta tvarka. 

 

_________________ 
Priedo pakeitimai: 

Nr. ĮV-441, 2010-08-20, Žin., 2010, Nr. 101-5225 (2010-08-26), i. k. 1102080ISAK00ĮV-441 

 
 

 

Pakeitimai: 
 

1. 
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas 
Nr. ĮV-441, 2010-08-20, Žin., 2010, Nr. 101-5225 (2010-08-26), i. k. 1102080ISAK00ĮV-441 
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. ĮV-659 "Dėl Šiuolaikinio meno 

centro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo 
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