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PATVIRTINTA
Kauno miesto savivaldybes tarybos
2021m.lapkridio 23 d.

sprendimu Nr. T-497

GIRSTUdIO KULTUROS CENTRO NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

t. Sie nuostatai reglamentuoja biudZetines lstaigos Girstudio kult[ros centro (toliau

- fstaiga) teising form4, savinink4, savininko teises ir pareigas lgyvendinandi4 institucij4, buveing,

veiklos tikslus ir funkcijas, teises ir pareigas, valdym4 ir veiklos organizavim4, darbuotojq

priemim4 i darb4,jq darbo apmokejimo tvark4, leSq Saltinius, jq naudojimo tvark4, finansines

veiklos kontrolg, vie5o paskelbimo ir visuomenes informavimo, pertvarkymo, reorganizavimo,

likvidavimo tvark4.

2. fstaigos pavadinimas - Girstudio kultiiros centras.

3. [staigos teisine forma - biudZetine istaiga.

4. fstaigos savininke (steigeja) - Kauno miesto savivaldybe (toliau - Savininkas).

5. Savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Kauno miesto savivaldybes

taryba (toliau - Taryba). Jos kompetencij4 nustato Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq

istatymas.

6. [staigos buveine - Kovo 11-osios g.26, Kaunas.

7. {staiga yra ribotos civilines atsakomybes viesasis juridinis asmuo, turintis

antspaud4 su savo pavadinimu, s4skaitq Lietuvos Respublikos bankuose. fstaiga istatymq ir kitq

teises aktq nustatyta tvarka gali tureti logotip4 ir kit4 atributik4.

8. fstaigos veikla grindLiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymu, Lietuvos

Respublikos kultlros centry istatymu, kitais istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes

nutarimais, kitais teises aktais ir Siais nuostatais.

9. [staigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

II SKYRIUS

ISTAIGOS VEIKLOS POBUDIS, SRITYS, RUSYS, TIKSLAI, UZDAVINIAI IR
FUNKCIJOS

10. fstaigos veiklos pobudis - daugiafunkcis kulhrros centras.

11. Pagrindine [staigos veiklos sritis - kultflra, papildoma veiklos sritis - Svietimas.

12. fstaigos tikslai: pletoti kult[ring, Sviediamqj4, edukacing ir informacing veikl4,
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inicijuoti, rengti ir igyvendinti kult[ros ir meno projektus, tenkinti viesuosius socialinius ir

kultUrinius bendruomenes poreikius, kurti ir skleisti profesionalqj i menq'

12. fstaigos veiklos ruSYs:

l2.l.knygq,periodiniqleidiniqleidybairleidybineveikla(58.1);

\22. kino fi\mqtodYmas (59'10;

12.3. garso ira5ymas ir muzikos iraSq leidyba (59'20);

12.4.kitainformaciniq technologijq ir kompiuteriniq paslaugq veikla (62'09);

i2.5. reklama(73.1);

12.6'rinkostyrimasirviesosiosnuomonesapklausa(73'2);

12J ' fotografavimo veikla Qa'20);

12.8. muzikos instrumentq, teatro dekoracijq ir kostiumq nuoma (77 '29'30);

lZ,g. istaigos ma5inq ir irangos, iskaitant kompiuterius, nuoma ir i5perkamoji nuoma

' ,t 1.331'.

12.10. kitq, niekur kitur nepriskirtq, maSinq, irangos ir materialiqiq vertybirl nuoma

--- isperkamoji nuoma (77.39);

12.lL kitq iSankstinio uZsakymo ir susijusiq paslaugq veikla (79'90);

12.12. fotokopijavimo, dokumentq rengimo ir kita specializuota istaigai b[dingq

.;eu veikla (82.19);

12.l3.posedZiqirverslorenginiqorganizavimas(82'30);

12.14. sportinis ir rekreacinis Svietimas (85'51);

12.15. kult[rinis Svietimas (85.52);

12.16'kflrybine,menineirpramogqorganizavimoveikla(90.0);

12.17. scenos pastatymq veikla (90'01);

l2.i8.scenospastatymamsb[dingqpaslaugqveikla(90.02);

12.19. menine k[rYba (90'03);

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

. l.l1 ' pramogq ir poilsio organizavimo veikla (93 '2);

:1.:1. kita pramogq ir laisvalaikio organizavimo veikla (93.29)'

Istaigos veiklos uZdaviniai:

,. sudarl.ti palankias meno megejq kolektyvq, studijq' bfireliq (suaugusiqjq ir

-: iarbo s4lygas;

I -ndradarbiauti su Kauno miesto meno megejq kolektyvais, organizuojant menc

@rE" L 3.-:;--- -::- = ir.e,.mo mi e sto s avivaldyb e s teritorij oj e'

-.:-j-:-:rrrendindamaSavotikslusirvykdydamauZdavinius,atliekaSial

.fiJTJ
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- s:ialo sal)'gas etnines kultlros sklaidai, populiadna sen4sias kulhrros tradicijas,

-- : 3:::tes kult[ros perimamum4;

::-:x:zuoja megejq meno kolektyvq, studijq, blreliq veikl4;

:-::na-<i megejq meno kolektyvq parengimu ir dalyvavimu dainq Sventese,

r:-. - -=-r- -,rse. re spublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;

-: :. crganizuoja pramoginius, edukacinius ir kitus renginius;

.: i o:ganizuoja valstybiniq Svendiq, atmintinq datq, kalendoriniq Svendiq

- : :lpinasi vaikq ir jaunimo uZimtumu, meniniu ugdymu;

: - -<-,ria ir iprasmina Siuolaikines modernias meno veiklos formas;

j i ..r_e?rlizuoja etning kult[r4 ir megeiq men4 populiarinandius renginius, tenkina

-: : :udaro s4lygas profesionaliojo meno sklaidai;

: '.--.5 kdo kulhrrinius mainus tarp Kauno ir Lietuvos regionq, uZsienio Saliq;

- I - -. tenkina sociokult[rinius bendruomenes poreikius;

- 
j .:. organizuoja muges ir kitus kultDrinius renginius vieSose vietose;

- 
j . -1. lrrganizuoja savanori5k4 veikl4;

: --:. atiieka kitas teises aktq priskirtas funkcijas.

III SKYRIUS
: TTI\I\KO TEISES IR PAREIGAS IGYVENDINANdTOS INSTITUCIJOS

KOMPETENCIJA

-it :

- j Tarl ba, igyvendindama Savininko teises ir pareigas:

- -< . . n irtina fstaigos nuostatus;

-: l. priima sprendim4 del [staigos buveines pakeitimo;

15.-:. priima sprendim4 del [staigos teorganizavimo ar likvidavimo;

- 5.i. priima sprendim4 del fstaigos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

--i.-i. skiria ir atleidZia likvidatoriq arba sudaro likvidacing komisii4 ir nutraukia jos

- 5.6. pagal kompetencij4 tvirtina [staigos veikl4 reglamentuojandius teises aktus;

- i.t. koordinuoja fstaigos dalyvavim4 tarptautinese kultfros programose;

--<.8. organizuoja [staigos kulhrros ir meno darbuotojq kvalifikacijos kelim4 ir

. i.9. suteikia fstaigai kategorij4;

--i.10. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq Savininko

t. ( r€ ,:-- - -'.. priskirtus [staigos veiklos klausimus'
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IV SKYRIUS
ISTAIGOS TEISES IR PAREIGOS

16. fstaigaturi teisg:

16.1. pasirinkti k6rybines veiklos krypt!, k0rybinius darbuotojus, ivairiq sridiq

(atlikejus, autorius) ir repertuar4, atitinkanti fstaigos veiklos tikslus;

16.2. nustatyti savo vidaus otgaruzacing strukttir4;

16.3. [statymq ir kitq teises aktq nustat5rta tvarka informuoti visuomeng apie [staigos

16.4. nustatyta tvarka isigyti ivairaus pobtrdZio meno kflriniq autoriq teises;

16.5. stoti ! ne pelno organizacijas (asociacijas), tarp jq ir tarptautines, ir dalyvauti jq

16.6. pletoti kdrybinius rySius su Lietuvos ir uZsienio valstybiq megejq meno

kitais kultiiros centrais ir partneriais;

16.7. teikti nemokamas ir mokamas kultflros srities paslaugas, kurirl s4ra54 ir mokamq

tainas (ikainius) nustato TarYba;

16.8. tureti einamqjq nacionalines ir uZsienio valiutos s4skaiq Lietuvos Respublikos

16.9. valdyti savininko patikejimo teise perduot4 turt4, naudotis ir disponuoti juo

ir Savininko nustat5rta tvarka;

16.10. isigyti ilgalaikio ir trumpalaikio turto, sudaryti sutartis ir prisiimti

susijusius su [staigos veikla;

16.l l. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viesqjq pirkimq istatymu ir kitais teises

izuoti vie5uosius pirkimus su fstaigos veikla susijusioms prekems, paslaugoms ir

16.12. istatymq nusta$rta tvarka gauti param4'

17. fstaiga, igyvendindama jai pavestas funkcijas, privalo:

17.1. vykdyti Siuose nuostatuose nurodytq veikl4;

17.2. teil<titeises aktq nustaQrta tvarka Juridiniq asmenq registro tvarkytojui duomenis

objektus;

17.3. vykdyti isipareigojimus pagal sudarytas sutartis;

17.4. teikti Tarybai ir kitoms teises aktuose nurodytoms institucijoms savo veiklos

17.5. garantuoti savo finansiniq ir statistiniq ataskaitq teisingumq;

17.6. naudoti gaunamas le5as tik Siuose nuostatuose nurodytiems tikslams

17.7, vhlikrinti saugias darbuotojq darbo sqlygas'

18. [staiga gali tureti kitq teisiq ir pareigq, jeigu jos nepriestarauja istatymams'



kitiems teises aktams ir Siems nuostatams.

V SKYRIUS
VALDYMO ORGANAI, JU KOMPETENCIJA, FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBE

19. [staigai vadovauja vienasmenis valdymo organas - direktorius, kuris konkurso

bldu skiriamas i pareigas ir atleidLiamas i5 jq teises aktq nustatyta tvarka. Kvalifikacinius

reikalavimus {staigos direktoriui nustato Kult[ros ministerij a.

20, fstaigos direktorius:

20.1. organizuoja ir koordinuoja fstaigos darbq;

20.2. vadovauja Jstaigai ir atsako uZ jos veikl4;

20.3. tvirtina fstaigos vidaus strukt[r4 ir darbuotojq pareigybiq s4ra54, nevir5ydamas

nustatl,to didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus;

20..1. tvirtina istaigos vidaus darbo tvarkos taisykles, strukturiniq padaliniq nuostatus

ir darbuotoi u pareigr blu apraSl.musl

ll-r.5. priima ir atleidZia fstaigos darbuotojus, skatina juos;

lr,, 5. nustato Istaigos darbo apmokejimo sistem4;

l,-.-. n irtina Istaigos pajamq ir i5laidq s4matas;

l - S n irtina ir Sar,ininkui teikia [staigos metini veiklos plan4, kultflrines veiklos

nro rra: 'i .: ' - l:r-, endinimo ataskaitas, supaZindina su jais [staigos darbuotojus;

l- *. a:s:orauja {staigai arba igalioja kitus fstaigos darbuotojus atstovauti fstaigai

teis:::. -.-:: =. ..:=i:-.r3 ar institucijose;

: - - -. Is:aigos vardu sudaro arba igalioja kitus fstaigos darbuotojus sudaryti sutartis;

:- -. ::',irildamas savo kompetencijos leidLia isakymus, privalomus visiems

r^-^: -- - l---
lsLc'-=-: -: - --.--::-s. -. iontroliuoja jrl vykdym4;

-. , - :.--i;::ra racionalq ir taupq le5q ir turto naudojim4, veiksming4 fstaigos vidaus

= -.. --:::a. ros r eikim4 ir tobulinim4;

:-=--::=:ai atsako uZ fstaigos turto ir lesq valdym4 ir tiksling4 jq panaudojim4;

=:--=.:' .J:as istatymq ir kitq teises aktq jam nustatytas funkcijas ir Savininko

n2\'f - 
- 

:
}Js'-----'--

- s :^:ektoriaus kompetencij4, funkcijas ir atsakomybg nustato Lietuvos

-: .<-:- :eises aktai, Sie nuostatai ir pareigybes apra5ymas, patvirtintas teisesD-.--. ^NC>- -- . --'.. - : ::._ -
ql-f-.- :-:- -: -. r-r i

VI SKYRIUS
ISTAIGOS TARYBA

-:---i:; 5-t.rrrrrr& {staigos taryba, kuri yra kolegiali patariamojo balso teisq

1 :-.--.-- :ispertc ir konsultanto funkcijas sprendZiant [staigos veiklostunn:- -:i
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organizavimo ir igyvendinimo klausimus,

23. f staigos tarybos nariq skaidius, jos sudarymo ir at5aukimo tvarka ir kompetencija

yra nustafta Siuose nuostatuose, fstaigos taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos

kult[ros centry istatymu, Siais nuostatais, kitais teises aktais ir {staigos tarybos nuostatais, kuriuos

tvirtina Taryba.

24. Svarbiausias {staigos tarybos uZdavinys yra teikti {staigos administracijai ir

Tarybai pasirllymq del {staigos veiklos programos ir priemoniq jai iglvendinti.

25. Vykdydama SiuZdavini fstaigos taryba atlieka Sias funkcijas:

25.1. teikia pasillymq del f staigos veiklos planavimo dokumentq ir jq igyvendinimo

priemoniq, vertina igyvendintq priemoniq skaidrum4 ir vieSum4;

25.2. svarsto ir vertina {staigos sezonines ir perspektyvines k[rybines veiklos

programas, jq ig).lendinimo rezultatus, aptaria naujausias meno programas ir meno megejq

kolektyvq veiklos rezultafus, teikia pasi[lymq del jq veiklos meninds kokybes;

25.3. teikia rekomendacijas fstaigos kulturos ir meno darbuotojq atestavimo ir

kvalifikacij os kelimo klausimais;

25.4. sillo [staigos darbuotojq kandidat[ras apdovanojimams, stipendijoms ir

paskatinimams gauti;

25.5. svarsto kitus fstaigos veiklos klausimus.

26. fstaigos tarybaturi teisg:

26.1, kviesti iposedZius fstaigos specialistus, Savininko atstovus ir kitus specialistus,

galini:'.:-< pateikti pasillymq ir i5vadq iSkilusiais klausimais;

36.2. gauti informacij4 savo kompetencijos klausimais i5 fstaigos administracijos,

Sar :::-:-<--. -r:; institucijq.

1- Istaigos taryba sudaroma i5 5 nariq. I fstaigos taryb4 I nari deleguoja {staigos

vai.-.'.- -i ::--'--. :ele guoja meno megeiq kolektyvq vadovai ir 1 nari skiria Savininkas.

:i -r::gos tarybos personaling sudeti 2 metq kadencijai tvirtina ir at5aukia Taryba

arb:-:-. 
= 

:=< 1::---sr"

- : 
---:-=-=: s 'an'ba i5 savo nariq paprasta balsq dauguma kadencijos laikotarpiui renka

pilr-'- -,. ' -- . : :a-. il -:::':. Istaigos tarybos pirmininku negali biiti renkamas f staigos direktorius.

r. -=-_--. 
--=.'ros pirmininkas (ei jo n6ra, - pirmininko pavaduotojas) organizuoja

fsr-;-: -s--:r= :re- :'=--:-{<auja posedZiams, atsako uZ fstaigos tarybos veikl4 ir jai atstovauja.

i -*r-=::: 
-:-_.]-.s posedZiai Saukiami ne rediau kaip2 kartus per metus. Neeilinis

[sta=-:: :q]:rr= rrs-:ji r---s.-:]-5 pirmininko iniciatlwa arba ne maLiaukaip 213 fstaigos tarybos

nan- :=rt-!dEi@!L

I -mta:=

2/-l l-=r+-= tr*q@ lEuL

dalyvauja ne maZiau kaip

puse-:.-: .q!E= :r:t::
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l:t:t"Tt 
tarybos nariq' Balsams pasiskirsdius po lygiai, remia [staigos tarybos (posedzio) pirmininko

34' {staigos tarybos nutarimai iforminami posedZio protokoru, kuri pasiraso fstaigos
tarybos (posedzio) pirmininkas ir posedZio sekretorius. protokolai ir kiti dol{staigoje. --'*v!vrrLrD' rr'otoKolal ir kiti dokumentai saugomi

35. {staigos tarybos veiki4 techni5kai aptarnauja fstaiga.

40.2. Savininko biudZeto asignavimai;
40.3. valstybes biudZeto tikslines leSos;
40.4. pajamos, gautos uZ teikiamas paslaugas;
40.5. fiziniq irjuridiniq asmenq parama:
40.6. Europos Sqiungos fondq parama:
40.7. kitos teisetai igytos leSos.

41. fstaigos i5laidas sudaro:

draudimo,";tJrltsos' 
skirtos darbuotojq uZmokesdiui ir privaromojo varstybinio sociarinio

4L2. patalpq i5laikymo i5laidos;
41.3. kitos i5laidos, susijusios su fstaigos veikla.

regramentu;1"1?:::;tjft" vvkdoma vadovaujantis apskait4 biudZetinese istaigose

DARBuororu pRrEMrMo 
r D[ri;fytr;'f*o ApMoKEJTMo T'ARKA

36. fstaigos direktoriaus ir darbuotojq darbo santykius ir darboreglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Lieruvos 
^.ro"o,1l}Tltil;J,:tl:

savivaldybt';:ttJ darbuorojq darbo apmokejimo istatymas ir kiti teises aktai.

kodekso nustaryra,illiltuttut 
atsakingi darbuotojai uZ darbdaviui padar ytq zarqarsako Darbo

tvarka. 
38' fstaigos kultdros ir meno darbuotojai atestuojami Kulf'ros ministerijos nustatyta

L E s v sar rr*r'q'I' ru NA uD o JrMo I$liT.lTf ir*o*. r*" s vErKL o s Ko NTR'LE
39' savininko fstaigai perduotas ir fstaigos igytas turtas nuosavybes teise priklausosavininkui t'fi-iil;:iJJll.l#"la ir disponuojajuo i.,r., akrq ir savininko nustafra rvarka.

40.1. Savininko lesos:



tvarka.

institucijos

kontroles ir vidaus

46.

asmuo. Pakeisti

Juridiniq asmenq

asmenq registre

civilinio kodekso, Ii
tvarka Tarybos

s0. vii
(www.kaunosirstuci

VieSosios istaigos
vie5qjq pirkimq rpr.l"tra,
atliekanti vieSosios istd

f,kviduojama ir pertvarkoma Lietuvos Respublikos
q istaigq istatymo ir kitq teises akttl nustatvta

skelbiami fstaigos interneto svetaineje

a Stepankevidiene
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biudZeto vykdymo ataskaitas teises aktq nustatytr

kontroliuojama Savininko ir kitos valstybines
teises aktq nustatyta tvarka.

vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus
audit4 reglamentuoj andiais teises aktais.

Eises aktg nustatSrta tvarka vykdo fstaigos vadovo

[staigos darbuotojas.

US
NUOSTATOS

keidiami Savininko arba Istaigos direktoriaus

Wirtina Taryba. Juos pasiraSo Tarybos igaliotas
nustatytais dokumentais turi brlti pateikti
ir isigalioja nuo jq iregistravimo Juridiniu

lises aktq

tvarka


