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I SKYzuUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Vie5oji istaiga,,Girstudio" kultfrros ir sporto centras (toliau - [staiga) yra pelno

nesiekiantis ribotos civilines atsakomybes vie5asis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi

Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vie5qiq istaigq istatymu, Lietuvos

Respublikos kulturos centrq istatymu, kitais Lietuvos Respubiikos istatymais, kitais teises aktais ir

Siais istatais.

2. [staigos teisine foma * vieSoji istaiga.

3. [staigos buveind - Kovo 1l-osios g.26, LT-51349 Kaunas, Lietuvos Respublika.

- 4. {staiga turi Okini, finansini, organizacini ir teisini savaranki5kum4, istatymq nustatyt4

veikimo iniciatyvos ir sprendimq pridmimo laisvg, atsiskaitomqjrl s4skaitq bankuose (ne maZiau kaip

vien4 s4skait4 Lietuvos Respublikoje iregistruotame banke), savo antspaud4'

5. {staigos veiklos laikotarpis - neribotas.

6. {staigos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

7. {staigos steigeja yra Kauno miesto savivaldybe (toliau - Savivaldybe).

II SKYRIUS

ISTAIGOS VEIKLOS POBODIS, FUNKCIJOS, TIKSLAI, SRITYS IR RUSYS

8. Pagal veiklos pobfrdi {staiga yra Savivaldybes daugiafrrnkcis kuitrlros centras.

9. [staigos funkcijos:

9.1. organizuoti pramoginius, edukacinius ir kitus renginius;

9.2. organizuoti valstybiniq Svendiq, atmintinq datq, kalendoriniq Svendiq paminejim4;

9.3. r[pintis vaikq ir jaunimo uZimtumu, meniniu ugdymu;

9.4. sudaryti s4lygas profesionaliojo meno sklaidai;

9. 5. tenkinti sociokuituriniuS bendruomends poreiki us;



./.

9.6. sudaryti s4lygas organizuoti sport4 ir sporto sklaid? pristatandius renginius.

10. pagrindinis fstaigos veiklos tikslas - tenkinti miesto gyventojq kultfirinius poreikius,

kitas tikslas - tenkinti viesuosius bendruomenes poreikius, veikiant socialineje ir sporto srityse ir

teikiant Siq sridiq paslaugas visuomends nariams.

11. |staigos fikines veiklos sritys ir msys pagal Ekonomines veiklos rr15iq klasifikatoriq:

1 f . i. kitq isankstinio uzsakymo ir susijusiq paslaugq veikla (79.90);

11.2. kulturinis Svietimas (95.52);

i 1.3. scenos pastatymq veikla (90.01);

Iit4. scenos pastatymams bfrdingq paslaugri veikla (90'02);

11.5. meno irenginiq eksploatavimo veikla (90'04);

11.6. kita sportine veikla (93'19)

1i.7. kita pramogq ir poilsio organizavimo veikla (93'29)'

12.lstaiga gali verstis kita Lietuvos Respublikos istatymq nedraudZiama

[kine-komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su jos tikslais. Licencijuojam4 veikl4 ar veikl4,

kuriai reikia gauti ieidimus, {staiga gali r,rykdi'ti tik gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus.

21 III SKYRIUS

ASMENS TAPIMO NAUJU DALININKU TVARKA

13. [staigos dalininku gdi bnti fizinis ar juridinis asmuo, kuris Lietuvos Respublikos

vieiqjq istaigq istatymo ir siq istatq nustatyta tvarka yra perdavgs [staigai ina54 ir turi Lietuvos

Respublikos viesqjq istaigq istatymo, kitq teises aktq ir Siq istatrl nustatytas dalininko teises, taip pat

asmuo, kuriam dalininko teisds yra perleistos istatymq ir Siq istatq nustatyta tvarka.

14. Asmuo tampa dalininku tokia tvarka:

i4.1. Pageidaujantis tapti dalininku asmuo pateikia {staigos vadovui pra5ym4 juo tapti.

Asmens praSyme turi buti nurodyti duomenys apie jl (fizinio asmens vardas, pavarde, asmens kodas,

gyvenamoji vieta arba adresas korespondencrjai;juridinio asmens pavadinimas, teisine forma, kodas,

buveine, atstovo vardas, pavarde), i5reikStas pritarimas {staigos veikios tikslams ir nurodytas asmells

numatomas inaias i dalininkq kapital4, Sio ina5o dydis (kai numatomas inaSas - pinigai) ar verte (kai

numatomas ina5as - materialusis ar nematerialusis turtas) ir ina5o perdavimo [staigai terminas.

. 14.2. Asmuo dalininku tampa visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimu.

14.3. Visuotiniam dalininkq susirinkimui priemus sprendim4 priimti dalinink4,

pageidavqs dalininku tapti asmuo juo tampa, perdavEs {staigai savo pra5yme nurodyt4 ina54.

15. Dalininko teises igijqs asmuo daiininku tampa tokia tvarka:

15.1. Apie tai, kad igijo dalininko teises, asmuo ra5tu prane5a {staigos vadovui ir kartu



pateikia jam dalininko teisiq igr:i-e liudijanti dokument4 ar jo i5ra54. Prane5ime turi br:ti nurodya:

dalininkas. kurio tur6tas dalininko teises asmuo igijo (fizinio asmens vardas, pavardd, asmens kodas;

juridinio asmens pavadinimas); asmuo, lgijqs daiininko teises (fizinio asmens vardas, pavardd, asmens

kodas, gyvenatnosios vietos adresas ar adresas korespondenc4ai; juridinio .asmens pavadinimas,

buveind, kodas, atstovo vardas ir pavarde); dalininko teisiq igijimo data.

15.2. Dalininku tapusio asmens ina3o i dalininkq kapital4 verte atitinka dalininko teises

perleidusio dalininko turetq inaSri vertE'

16. pageidawsiam tapti dalininku asmeniui atlikus Siq istatq 14.1 papunktyje nurodytus

- ar dalininko teises fgijusiam asmeniui atiikus Siq istatq 15.i papunkt,r.'je nurodytus veiksmus, {staigos

vadovas per 2 darbo dienas iraso nauj4 dalinink4 ir jo ina5o verlq i {staigos dokumentus,

atsiZvelgdamas atitinkamai iSiq istatq 14,3 papunkdio nuostatas ar i5.1 papunktyje nurodytuose

dokumentuose nurodyt4 dalininko teisiq igrjimo dat4 ir i 5.2 papunkdio nuostatas.

17. Atlikus Sirl lstatq 16 punkte nurodytus veiksmus, naujam dalininkui iSduodamas jo

ina5q vertE patvirtinantis dokumentas,

;. IV SKYRIUS

DALININKO TEISIV PARDAVIMO KITIEMS ASMENIMS TVARKA

' 18. Apie ketinim4 parduoti dalininko teises dalininkas turi raitu prane5ti istaigos vadowi

(kartu nurodyti dalininko teisiq pardavimo kaitt4).

19. {staigos vadovas per 5 dienas nuo dalininko praneiimo gavimo dienos apie tai 5iq

istatq 26 punkte nurodytu budu infonnuoja kitus {staigos dalininkus (kar1u nurodo daiinink4, kuris

parduoda dalininko teises, ir dalininko teisiq pardavimo kain4) ir Siq istatq nustatl'ta tvarka Saukia

visuotinf dalininkq susirinkim4 sprendimui del [staigos dalininko, kuris pirktq parduodamas dalininko

teises, priimti.

20. Visuotiniame dalininkq susirinkime paai5kejus, kad uZ nustatyt4 kainq dalininko

teisiq neperka ne vienas {staigos dalininkas, dalininko teises ketinantis parduoti daiininkas gali jas

parduoti kitam asmeniui.

21. Jeigu [staigos dalininkas yra vienas asmuo, dalininko teises parduodamos Sio

dalininko pasirinktam fiziniam ar juridiniam asmeniui, neatliekant Siq istatq 15-17 punktuose nurodytq

veiksmq.

22.Valstybei ar savivaldybei nuosavybes teise priklausand,ios vie5osios lstaigos daliniirko

teisds gali btti parduodamos ar perduodamos kitiems asmenimis teises aktq, regiamentuojandiq

valstybes ir savivaldybiq turto valdym4, naudojim4 ir disponavim4 juo nustatyta tvark4.



V SKYRIUS

DALININKV INASV PERDAVIMO ISTAIGAT TVARKA

23. Dalininkq inaSai [staigai perduodami tokia tvarka:

23.1. Pinigai ineSami i{staigos s4skait4'

23.2. Materialusis ir nematerialusis turtas lstaigai perduodamas sutaiant tutlo perdavimo

. akt4. Akt4 pasiraio turt4 perduodantis asmuo (steigejas, darininkas, dalininku tapti pageidaujantis

asmuo)ir [staigosvadovas,Kartusuperduodamuturtu{staigaipateik iamairSioturtovert in imo

.ataskaita, kuri turi b'ti sudaryta ne vdliau kaip pries 6 menesius iki hrrto perdavimo lstaigai' Turto

vertinimas atliekamas perduodamo turto savininko le5omis'

VI SKYRIUS

ISTAIGOS ORGANAI, JU SUDARYMO TVARKA' KOMPETENCIJA' FUNKCIJOS IR

ATSAKON/TYBE

24. [staigos organai yra visuotinis dalininkq susirinkimas (savininkas) ir vienasmenis

valdymo organas - Jstaigos direktorius'

25. Visuotinio dalininkq susirinkimo (savininko) kompetencija, taip pat [staigos vadovo

skyrimo ir atiaukimo tvarka ir jo kompetencija nesiskiria nuo nurodytqiq Lietuvos Respublikos viesqq

fstaigq istatyme. Taip pat visuotinio dalininkq susirinkimo kompetencijai priskiriami Sie klausimai:

25,1. sprendimo del vie5osios istaigos tapimo kitq juridiniq asmenq steigeja ar dalyve

priemimas;

25.2. sprendimo dei naujq dalininkq priemimas;

25'3.viesosiosIstaigosveiklosstrategijostvirt inlmas;

25.4. vie5osios lstaigos valdymo strukturos ir pareigybiq s4raSo tvirtinimas;

2 5 ' 5 . k o n k u r s o v a d o v o p a r e i g o m s n u o s t a t q t v i r t i n i m a s ; '

25.6. kit+ pareigq, ! kurias darbuotojai priimami konkurso b[du, s4raSo ir kvalifikaciniq

reikalavimq Siems darbuotoj ams wirtinimas ;

25.7. konkurso kitoms pareigoms, i kurias.darbuotojai priimami konkurso b[du, nuostatq

tvirtinimas;

25.8. vieiosios istaigos veiklos vertinimo kriterijq nustatymas.

26. Visuotini dalininkq susirinkim4 Saukia [staigos vadovas'

27. Apie Saukiam4 visuotini dalininkq susirinkim4 fstaigos vadovas ne veliau kaip pries

20 darbo dienq iki susirinkimo dienos pranesa kiekvienam dalininkui, iSsiqsdamas registruot4 laisk4

adresu, kuri dalininkas nurodEs {staigai'
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2g. Visuotinis daiininkq susirinkimas gali buti Saukiamas nesilaikant Siq lstatq 27 punkte

modyto termino, jei su tuo rastiskai sutinka visi dalininkai'

29. Visuotiniame daiininkr+ susirinkime kiekvienas dalininkas turi vien4 bals4'

30. Visuotinio daiininkq susirinkimo sprendimai priimami paprasta dalyvaujandiq

susirinkime dalininkq balsq dauguma, isskyrus Siuos sprendimus, kurie priimami ne maLiaukaip2l3

visq susirinkime dalyvaujandiq dalininkq balsq:

30.1. sprendim4 del Jstaigos rcotgan\zavimo ir reorganizavimo s4lygq tvirtinimo;

30.2. sprendim4 pertvarklti fstaig4;

30.3. sprendim4 likviduoti [staig4 ar atsaukti jos likvidavim4.

31. Jeigu {staigos daiininkas yra vienas asmuo, jis vadinamas fstaigos savininku ir jo

rastiski sprendimai prilyginami visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimams' siq istatq nuostatos,

kurios taikomos dalininkams, taikomos ir savininkui'

32. {staigoje turi blti direktorius ir vyriausiasis finansininkas (buhalteris). Siq pareigq

negaii eiti tas pats asmuo ir asmenys, susijg giminystes ar svainystds ryiiais' Vyriausiojo finansininko

funkcijas pagal sutarti gali atlikti juridinis asmuo. {staigos direktorius organizuoja fstaigos veikl4'

33, {staigos_clirektorius parenkamas konkurso btdu ir skiriamas i pareigas teises aktq

nustatYta tvarka.

34. Direktoriaus funkcijos:

- 34.1. priima ir atleidZia darbuotojus, nustato darbuotojq etatus, trrirtina darbuoioiu

pareiginius nuostatus;

34.2. attdaro ir uZdaro [staigos vardu s4skaitas bankq istaigose;

34. 3. sprendZia organizacinius, prekybinius, fi nansinius kiausimus;

34.4. skatina darbuotojus ir skiria jiems nuobaudas, pagal savo kompetencij4 letdLia

isakymus;

34.5. fgyvendina visuotinio dalininkrl susirinkimo (savininko) sprendimus;

34.6. atstovauja {staigai teisme ir kitose institucijose bei palaikydamas santykius su kitais

fiziniais ir juridiniais asmenimis;

34,7. lstatgos vardu sudaro sandorius;

34.8. nustato istaigos darbo apmokejimo sistem4;

34.9. tvirtina renginiq s4matas, materialiniq vertybiq nura5ymo aktus,

34.10. teikia visuoriniam dalininkrl susirinkimui (savininkui) tvirtinti {staigos metiniq

fi nansiniq ataskaitq rinkiniu s ;

34.lL Lietuvos Respublikos vielqjrl fstaigq istatymo nustatl'ta tvarka rengia ir teikia

savininkui praejusirl finansiniq metq {staigos veiklos ataskait4;

34.L2. atlieka kitas teisd's aktuose nustatytas funkcijas'
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35. Direktorius atsako uZ:

35.1. finansiniq ataskaitq rinkinio sudarym4;

35.2. praejusiq finansiniq metq {staigos veiklos ataskaitos parengim4;

35.3. duomenq ir dokumentq pateikim4 valstybes imonei Regi.strq centrui ir kitoms

rnstltucuoms;

35.4. prane5im4 savininkui apie ivykius, turindius esminE reikSmE |staigos veiklai;

35.5. informacijos apie istaigos veikl4 pateikim4 visuomenei;

35.6. vieSos informacijos paskelbim4;

35.7. kitus veiksmus, kurie direktoriui nustatyti Lietuvos Respublikos teises aktuose ir

Siuose istatuose.

VII SKYRTUS

ISTAIGOS TARYBA

36. [staigoje 2 metq laikotarpiui (kadencijai) sudaroma kolegiali patariamojo balso teisq

turinti [staigos taryba. :.
37. {staigos taryba atiieka eksperto ir konsultanto firnkcijas sprendZiant {staigos

kult[rines veiklos formavimo ir igyvendinimo klausimus.

- 38. {staigos taryba savo veikioje vadovaujasi Lietuvos Respublikos kultfiros centrq

istatymu, [staigos istatais, kitais teises aktais ir [staigos tarybos veiklos nuostatais. lstaigos tarybos

veiklos nuo status tvirtina visuotinis dalininkq susiri nkimas.

39. Svarbiausias [staigos tarybos uidavinys yra teikti fstaigos administracijai pasi[lymus

del {staigos kult[rines veiklos prograrnos ir prieuroniq jai igyvendinti. Vykdydama 5l uZdavini,

[staigos taryba atlieka Sias funkcijas:

39.1. nagrineja, vertina ir teikiapasifrlymus del istaigos kult[rines veiklos programos ir

- . i e m n n i t t '
y ^  l v I r I v r u  t ,

39.2. svarsto ir vertina [staigos sezonines ir perspektyvines k[rybines veikios programas,

iq igi"/endinimo rezultatus, aptana naujausias meno programas ir meno megeiq kolelctyvq veiklos

rezultatus ir teikia pasir.rlymus del jq veiklos menines kokybes gerinimo;

39.3. teikia rekomendacijas [staigos kulturos' ir meno darbuotojq atestavimo ir

kvalifi kacij os kdlimo klausimais ;

39.4. svarsto kitus {staigos kultfrines veiklos klausimus, nurodytus Lietuvos Respublikos

kulturos centrq istatyme ir kitUose teises aktuose.

40. {staigos taryba turi teisg:

40.1. kviesti iposedZius savinink4, {staigos specialistus ir kitus specialistus, galindius



pasifiIymr1 ir rSvadq i5kilusiais klausimais;

40.2. gautiinformacij4 savo kompetencijos klausimais i3 istaigos administracijos' kitrl

iq.

41.{staigostaryb4sudaro5rral.iai.Kandidat[rasi{staigostarybosnariussi|rio:3narius_

visuotinis dalininkq susirinkimas (savininkas), 2 narius - {staigos direktorius'

42. {staigos tarybos narius skiLia ir at5aukia visuotinis dalininkq susirinkimas'

43 ' }s ta igos taryba iSsavonar iqpapras taba lsqdaugumarenkap i rmin ink4 is ta igos

tarybos kadencijos laikotarpiui. |staigos tarybos pirmininku negari bfiti renkamas fstaigos direkto*us'

44.{staigostarybospinnininkasorganizuoja{staigostarybosdarb4,pirmininkauja

posedZiams, atsako uZ Jstaigos tarybos veikl4 ir atstovauja jai'

45 ' [s ta igos tarybosposedZia iSauk iaminered iauka ip2kar luspermetus .Nee i l in is

{staigos tarybos posedis saukiamas pirmininko iniciatyva arba ne maiiaukaip 3 {staigos tarybos nariq

reikalavimu.

46. {staigos tarybos posedis yra teisetas, jeigu jame dal1"'rauja ne maiiau kaip 3 {staigos

tarybos nariai. Jeigu posedyje negali dalyvauti fstaigos tarybos pirmininkas, posedZiui pinnininkauja

{staigos tarybos narys, isrinktas posedyje dalyvaujandiq nariq balsq dauguma.

47. {staigos -tarybos sprendimas laikomas priimtu, jei uZ ji balsuoja daugiau kaip puse

{staigos tarybos nariq. Balsams pasiskirsdius po lygiai, lemia lstaigos tarybos (posedZio) pirmininko

balsas.

4g. {staigos tarybos sprendimai ifonninami posedZio protokolu' Ji pasiraso istatgos

tarybos(posedZio)pirmininkasirposedZiosekretorius.

49.|staigostarybosveikl4techni5kaiaptarnaujaistaiga.

VIII SKYRIUS

DARBUOTOJU PRIEMIMO I DARBAIR DARBO APMOKEJIMO TVARKA

50. {staigos darbuotojus priima i darb4 ir atleidL:,a i5 jo, nustato jiems atlyginim4 istaigos

direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta'tvarka'

51. {staigos darbuotojq darbo apmokejimo sistema nustatoma vadovaujantis Lietuvos

Respublikos darbo kodeksu ir kitais teises aktais'

52. {staigos darbuotojrtr darbo santykius reglarnentuoja .Lietuvos Respublikos darbo

kodeksas ir kiti teises aktai.

53. {staigos kuituros ir meno darbuotojai atestuojami Lietuvos Respublikos kultulos

ministerij os nustatYta tvarka'
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IX SKYRIUS

rrsv sar,rNrAJ, JV NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINES VEIKLOS KONTROLE

54. {staigos leSq Saltiniai gali bfiti:

54.1 . Savivaldybes biudZeto ie5os;

54.2. valstybes biudZeto ld5os;

54.3. pajamos, gautos uZ Paslaugas;

54.4. {rziniq ir juridiniq asmenq paralna;

54.5. kitos teisetai igytos leSos.

55. {staigos gautas pelnas gali bflti naudojamas tik vie5osios istaigos istatuose nustatytiems

vieiosios istaigos veiklos tikslams siekti. {staigos pelnas negali btti skiriamas dalininkams, {staigos

organq nariams, darbuotoj q premij oms'

56. {staigos i5laidas sudaro:

56.1. le5os, skirtos darbuotojq uimokesdiui ir privalomojo valstybinio socialinio draudimo

imokoms;

56.2. patalpq i5laikYmo i5iaidos;

5 6. 3 . i5laido s"-susijusios su lstaigos veikla;

56.4. kitos i5laidos.

. 57, ]staigos direktorius ir vyriausiasis buhalteris atsako uZ lstaigos ftnansines veiklos

apskaitos tvarkym4, Savivaldybes biudZeto ir kitq leSrl panaudojim4 teises aktq nustatyta tvarka.

58. {staigos veiklos ir iSores finansinf audit4 atlieka Savivaldybes kontrolierius

(Savivaldybes kontroles ir audito tarnyba).

59. {staigos vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus

kontroles ir vidaus audito istatymu ir kitais vidaus audit4 reglamentuojandiais teisds aktais.

X SKYRIUS

FILIALU IR ATSTOVYBIU STEIGIMO IR JU VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

60. {staigos filialai ir atstovybes steigiami ir ji+ veikla nutraukiama visuotinio daiininkq

susirinkimo (savininko) sprendimu. Filialas yra strukturinis fstaigos padalinys, turintis savo buveinE ir

atliekantis visas |staigos funkcijas arba jq dali. Filialas nera juridinis asmuo ir veikia {staigos, kaip

juridinio asmens, vardu pagal [staigos istatus ir filiaio nuostatus.

61. Atstovybe yra [staigos padaiinys, turintis savo buveinE ir teisg atstovauti {staigos

interesams ir juos ginti, {staigos vardu sudarl'ti sandorius ir atlikti kitus veiksmus, nurodytus Lietuvos

Respubiikos civiliniame kodekse, kituose teises aktuose ir atstovybes nuostatuose.
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62. Filialq ir atstovybiq vadovus skiria ir atleidZia {staigos direktorius'

63. Filialui leidziama turdti subs4skait4. Filial0 turtas itraukia'ras i {staigos frnarmirq

64. Filialas ir atstovybe registruojami ir isregistruojami istatymq nustatlta tvarka'

XI SKYRIUS

DOKUMENTVIRKITOSINFORMACIJOSAPIEISTAIGOSVEIKLAPATEIKIMO
DALININKAMS TVARKA

65. Dalininko raiti5ku reikalavimu per 7 kalendorines dienas nuo reikalavimo gavimo

dienos fstaigos dokumentai jam pateikiami susipazinti {staigos darbo valandomis ios buveineje ar

kitoje istaigos vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi' Sir+ dokumentq kopgos

dalininkui gali btti siundiamos registruotu laisku adresu, kuri dalininkas nurodqs |staigai, arba

iteikiamos pasira5ytinai ar elektroniniq ry5iq priemondmis'

66. {staigos dokumentai, jq kopijos ar kita informacija dalininkams pateikiama

neatlygintinai.

XII SKYRIUS

- V I E s u P R A N E S I M V I R S K E L B I M U P A S K E L B I M O T V A R K A

67.Kai {staigos pranesimai turi b[ti paskelbti viesai, jie skelbiami Registrq centro

elektroniniame reidinyje ,,J'ridiniQ asmsru+ vieli praneiimai". Taip pat pranesimai gaii bfti skelbiami

ir [staigos interneto svetainej e (www' girstutis'lt)'

6g. Kiti fstaigos pranesimai dalininkams ir kitiems asmenims siundiami registruotu lai3ku

arba lteikiami pas'asytinai ar erektroniniq rysiq priemo'emis. Kai pranesimal dalininkui siuni'iami

regishuotu laisku, jie siundiami adresu, kuri dalininkas nurodEs [staigai. Skub[s pranesimai gali buti

perduoti elektroniniq rysiq priemonemis, originalai t4 padi4 dien4 i5siundiami adresatui registruotu

laiSku ar iteikiami pasirabytinai.

69. U1prane5imrl iSsiuntim4 laiku ar jq lteikim4 pasira5finai atsako istaigos direktorius'

XIII SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE ISTAIGOS VEIKLA PATBIKIMO VISUOMENEI TVARKA

70. fstaigos direktoriaus parengta praejusiq finansiniq n-retq istaigos veiklos ataskaita yra

viesa. Tretiesiems asmenims turi buti sudaq4os s4lygos su |staigos veiklos ataskaita jr kita visuomenei
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pateikiama informacija susipaZinti fstaigos buveineje {staigos darbo valandomis.

Tl.Informacija apie {staigos veikl4 visuomenei skelbiama fstaigos interneto svetaineje

(www.girstutis.lt).

XIV SKYRIUS

ISTATV KETTTMO TVARKA

72. fstatq keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Lietuvos Respublikos viesqir+

istaigq istatyme.

Sie istatai pasiraiyti 2017m. geguZes men. 19d., Kaunas

Vie5osios istaigos,,Girstudio" kulttiros ir 
,/.

sporto centro direktorius 

irr, / ,-/,,, /n /
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Mindaugas Simonas Skvarnavidius
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