
 
 

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS  
TARYBA 

 
SPRENDIMAS 

DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS 
TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 

 
2020 m. birželio 25 d. Nr. 7-157 

Ukmergė 
 
 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 
Ukmergės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti Ukmergės rajono savivaldybės etninės kultūros globos tarybos nuostatus 
(pridedama). 

2. Pripažinti netekusiu galios Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 
23 d. sprendimą Nr. 7-28 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės etninės kultūros globos tarybos 
nuostatų patvirtinimo“. 
 
 
 
Savivaldybės meras     Rolandas Janickas 



PATVIRTINTA 
Ukmergės rajono savivaldybės tarybos  
2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. 7-157 

 
UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS 

NUOSTATAI 
 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Ukmergės rajono etninės kultūros globos taryba (toliau – Taryba) – Ukmergės rajono 

savivaldybės tarybos ir savivaldybės administracijos visuomeninis patarėjas ir ekspertas rajono 
etninės kultūros politikos ir globos klausimais. 

2. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 
Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymu, kitais įstatymais ir norminiais 
aktais bei šiais nuostatais. 

 
II SKYRIUS 

TARYBOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS 
 

3. Tarybos tikslas – atliekant Savivaldybės tarybos ir administracijos patarėjo funkciją, 
skatinti etninės kultūros plėtotę, stiprinti tautinio tapatumo ir savimonės ugdymą ir puoselėjimą 
rajone. 

4. Tarybos funkcijos yra: 
4.1. padėti Savivaldybės tarybai formuluoti, rengti ir įgyvendinti Ukmergės rajono 

etninės kultūros politiką; 
4.2. teikti išvadas ir pasiūlymus Savivaldybės tarybai ir savivaldybės administracijai 

etninės kultūros globos ir puoselėjimo klausimais; 
4.3. inicijuoti etninės kultūros globos programas ir projektus; 
4.4. numatyti ir nustatyti etninės kultūros globos programų ir projektų tikslus, veiklos 

kryptis ir kasmetinius prioritetus; 
4.5. ugdyti visuomenės savimonę ir suvokimą apie etninės kultūros reikšmę rajono 

bendruomenės tautinei savivokai ir dvasinei sveikatai; 
4.6. informuoti visuomenę apie Tarybos veiklą. 
 

III SKYRIUS 
TARYBOS TEISĖS 

 
5. Taryba turi teisę:  
5.1. gauti iš savivaldybės institucijų informaciją, paaiškinimus, sprendimus, oficialius 

dokumentus, kitus dokumentus, susijusius su etninės kultūros globa ir jos plėtote; 
5.2. teikti pasiūlymus Ukmergės rajono savivaldybės institucijoms, juridiniams ir 

fiziniams asmenims dėl etninės kultūros globos, saugojimo, tyrimo, etninės kultūros gyvųjų tradicijų 
palaikymo, sklaidos; 

5.3. svarstyti įvairias su etninės kultūros globa susijusias programas ir projektus, vertinti 
juos bei teikti savivaldybės administracijai rekomendacijas dėl jų rėmimo ir finansavimo; 

5.4. siūlyti rajono Savivaldybės tarybai premijuoti ir kitaip skatinti Ukmergės rajono 
savivaldybės institucijas, juridinius ir fizinius asmenis už nuopelnus ir pastangas puoselėjant etninę 
kultūrą rajone;  

5.5. kviestis specialistus arba ekspertus ir sudaryti laikinas ekspertų grupes etninės 
kultūros problemoms nagrinėti ir etninės kultūros globos ir puoselėjimo sprendimams teikti; 

5.6. teikti pasiūlymus rajono žiniasklaidos atstovams dėl etninės kultūros globos idėjų 
propagavimo. 
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IV SKYRIUS 
TARYBOS SUDARYMO TVARKA IR STRUKTŪRA 

 
6. Taryba susideda iš 15 narių: po vieną narį į Tarybą deleguoja rajono Savivaldybės 

taryba, Ukmergės kraštotyros muziejus ir Ukmergės tautodailininkų draugija, po du – Ukmergės 
kultūros centras ir Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka, penkis narius (iš jų 
keturis švietimo darbuotojus) savivaldybės administracija, tris narius – Ukmergės krašto 
bendruomenių sąjunga. Esant reikalui, Tarybos teikimu, Tarybos sudėtis gali būti papildyta daugiau 
narių. 

7. Personalinę tarybos sudėtį tvirtina savivaldybės administracijos direktorius. 
8. Tarybos narių įgaliojimų laikas sutampa su Savivaldybės tarybos kadencija. 
9. Tarybos darbui vadovauja pirmininkas. Jį atviru balsavimu paprasta balsu dauguma 

išrenka Tarybos nariai. Nesant pirmininko, Tarybos darbui atstovauja pirmininko pavaduotojas, kurį 
atviru balsavimu taip pat renka Taryba. Tarybos pirmininko ir jo pavaduotojo įgaliojimų laikas – kaip 
kitų Tarybos narių. 

10. Tarybos pirmininkas: 
10.1. organizuoja Tarybos darbą: šaukia Tarybos posėdžius ir jiems vadovauja, rūpinasi 

posėdžiams teikiamų dokumentų rengimu; 
10.2. pasirašo Tarybos priimtus dokumentus; 
10.3. atstovauja Tarybai; 
10.4. prireikus (nesant Tarybos pavaduotojo) įgalioja atstovauti Tarybai kitą Tarybos 

narį; 
10.5. pagal savo kompetenciją priima kitus sprendimus. 
11. Tarybos narys turi teisę: 
11.1. siūlyti sušaukti neeilinį Tarybos posėdį; 
11.2. siūlyti įrašyti į Tarybos posėdžių darbotvarkę papildomus klausimus. 
 

V SKYRIUS 
TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS 

 
12. Eiliniai Tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. 
13. Jeigu Tarybos narys be pateisinamos priežasties nedalyvavo trijuose posėdžiuose iš 

eilės, Taryba savo sprendimu kreipiasi į tą narį delegavusią instituciją dėl jo atšaukimo ir naujo nario 
delegavimo. 

14. Prireikus į Tarybos posėdžius kviečiami specialistai, suinteresuotų įstaigų atstovai, 
suinteresuoti asmenys. Tarybos posėdžio medžiaga ir posėdžio darbotvarkė Tarybos nariams yra 
pateikiama ne vėliau kaip 3 darbo dienos prieš posėdį. Posėdžio protokolo projektas Tarybos nariams 
pateikiamas ne vėliau kaip 3 darbo dienos po įvykusio posėdžio.  

15. Taryba gali keisti posėdžio darbotvarkę paprasta Tarybos narių balsų dauguma. 
16. Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė Tarybos narių. 

Tarybos sprendimai yra teisėti, jei už juos balsuoja daugiau kaip pusė posėdyje dalyvavusių Tarybos 
narių. 

17. Tarybos veiklą kuruoja ir jos dokumentaciją tvarko kultūros sritį kuruojantis 
Ukmergės rajono savivaldybės administracijos padalinys. 

 
VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

18. Tarybos sudėtis keičiama, Taryba likviduojama Ukmergės rajono savivaldybės 
tarybos sprendimu. 

_________________________ 
 


