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vlESosros ISTAIGOS ,,cIRSTUdIo" KULTfrRos IR spoRTo cENTRo ISTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vie5oji istaiga,,Girstudio" kulturos ir sporto centras (toiiau - |staiga) yra.pelno

nesiekiantis ribotos civilines atsakomybes viesasis juridinis asmuo, kuris savo veikloje r.adovaujasi

Lietuvr:s Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSqjq istaigq idtatymq Lietuvos

Respublikos kulttros centry istatymu, kitais Lietuvos Respublikos istatymais, kitais teises aktais ir

Siais istatais.

2. {staigos teisine forma - vie5oji istaiga.

3. {staigos buveine - Kovo 1 l-osios g.26,LT-5I349 Kaunas, Lietuvos Respublika.

4. {staiga turi [kini, finansini, organizacini ir teisini savaranki5kum4, istatymrl numatl.t4

veikimo iniciatyvos ir sprendimq priemimo laisvg, atsiskaitomqjq sqskaitrl bankuose (ne maZiau kaip

vien4 s4skait4 Lietuvos Respublikoje iregistruotame banke), savo antspaud4.

5. [staigos veiklos iaikotarpis - neribotas.

6. {staigos finansiniai metai yra kalendoliniai metai.

7. fstaigos steigeja yra Kauno miesto savivaldybe.

II SKYRIUS

ISTAIGOS VEIKLOS TIKSLAS, VBIKLOS SRITYS IR RITSYS

8. {staigos veiklos pob[dis - kulffirine veikla. {staigos pagrindinis veiklos tikslas -

tenkinti miesto gyventojq kuiturinius poreikius, organizuoti kult[ros renginius ir Sventes, dalyvauti

kitrl organizuoj amuo se ren giniuose.

9. {staigos Dkines veiklos sritys ir r[Sys pagal Ekonomines veiklos rDsitl klasifrkatorig:

9.1. restoranq ir pagaminto valgio teikimo veikla (56.1C):

9.2. pagarninto valgio tiekimas renginiams (56.21);

9.3. kitrl maitinimo paslaugil teikimas (56.29);
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9.4. kino fiimq rodymas (59.1.il;

9.5. kitq isankstinio uZsakymo ir susijusiq paslaugq veikla (79.90);

9.6. kultrrrinis Svietimas (85.52);

9.7. scenos pastatymq veikla (90.01);

9.8. scenos pastatymams b[dingq paslaugq veikla (90.02);

9.9. meno irenginiq eksploatavimo veikla (90.04);

f .i0. kita pramogq ir poilsio organizavimo veikla (93-29);

9.11. kita, niekur kitur nepriskirta, asmenq aptarnavimo veikla (96.09).

10. {staiga gali verstis kita Lietuvos Respublikos lstatyrnq nedraudZiama

fikine-komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su jos tikslais. LicencijuojamE veikl4 ar veiklq,

kuriai reikia gauti leidimus, {staiga gali rykdyf tik gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus.

IItr SKYRIUS

ASMENS TAPIMO XAUTU DALININKU TVARTLA

1 1. {staigos dalininku gali br:ti fizinis ar juridinis asmuo, kuris Lietuvos Respublikos

vie5qjq istaigq istatymo ir Siq istatq nustaq,lta tvarka yra perdavgs [staigai ina54 ir turi Lietuvos

Respublikos vieSqjq istaigq istatymo, kitq tei{es aktq ir Siq istatq nustatytas dalininko teises, taip pat

asmuo, kuriam dalininko teises yra perleistos iitatymq ir 5iq istatq nustaty'ta tvarka.

12. Asmuo tampa dalininku tokia]tvarka:

I2.1. pageidaujantis tapti dalinidku asmuo pateikia {staigos vadovui praS,vm4 juo tapti.

Asmens pra5yme turi buti nurodyti duomenyq apie ji (fizinio asmens vardas, pavardd, asmens kodas,

glvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, teisind forma, kodas,

buvein€, atstovo vardas, pavarde), i5reik5tas $ritarimas [staigos veiklos tikslams ir nurodytas asrnens

numatomas ina5as i dalininkq kapital4, Sio in{So dydis (kai numatomas ina5as - pinigai) ar verte (kai

numatomas ina5as - materialusis ar nemateriallusis turtas) ir ina5o perdavimo fstaigai terminas;

12.2. asmuo dalininku tampa visrlrotinio dalininkq susilinkimo sprendimu;

12.3. visuotiniam dalininkq sf.rsirinkimui priemus sprendimq priimti dalinink4,

pageidavgs dalininku tapti asmuo juo tampa, pbrdavgs {staigai savo pra5yme nurodyt4 inaSq.

13. Dalininko teises igijEs asmuq dalininku tampa tokia ivarka:

13.1. apie tai, kad igijo dalininlqo teises, asmuo ra5tu prane5a istaigos vaciovui il kartu

pateikia jam daiininko teisiq igrjim+ liudAanli dokument4 ar jo i5ra54. Prane5ime turi buti nurodyta:

dalininkas, kurio turetas dalininko teises asmlro igijo (fizinio asmens vardas, pavardd, asmens kodas;

juridinio asmens pavadinimas); asmuo, igt:Qs dalininko teises (fizinio asmens vardas, pavardd, asmens

kodas, gyvenamosios vietos adresas ar adresas korespondencijai; iuridinio asmens pavadinimas,
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auveine, kodas, atstovo vardas ir pavarde); dalininko teisiq fgijimo data;

13.2. dalininku tapusio asmens fna5o i dalininkr4 kapital4 verte atitinka dalininko teises

perleidusio dalininko turetq ina5q vertg.

14. Pageidawsiam tapti dalininku asmeniui atlikus Siq istatq 12.1 papunktyje nurodytus

ar dalininko teises igijusiam asmeniui atlikus Siq istatq 13.1 papunktyje nurodytus veiksmus, {staigos

vadovas per 2 darbo dienas ira5o nauj4 dalinink4 ir jo ina5o vertg i [staigos dokumentus,

atsiZveigdamas atitinkamai i 5iq istatq 12.3 papunkdio nuostatas ar 13.1 papunktyje nurodytuose

dokumentuose nurodyt4 dalininko teisiq igijimo dat4 ir 13.2 papunkdio nuostatas.

15. Atlikus Siq istatq 14 punkte nurodytus veiksmus, naujam dalininkui i5duodamas jo

ina5q vertg patvirtinantis dokumentas.

IV SKYRTUS

DALININKO TEISIU PARDAVIMO KITIEMS ASMEMMS TVARKA

16. Apie ketinim4 parduoti dalininkc teises dalininkas turi raStu prane5ti [staigos vadovui

(kartu nurodyti dalininko teisiq pardavimo kain4).

17. {staigos vadovas per 5 dienas nuo dalininko praneiimo gavimo dienos apie tai Siq

istatq 26 punkte nurodytu b[du informuoja kitus {staigos dalininkus (kartu nurodo dalinink4, kuris

parduoda dalininko teises, ir dalininko teisiq pardavimo kain4) ir Siq istatil nustatlta tvarka Saukia

visuotini dalininkq susidnkim4 sprendimui del [staigos dalininko, kuris pirktq parduodamas dalininko

teises, priimti.

18. Visuotiniame dalininkq susirinkime paai5kejus, kad uZ nustatyt4 liain4 Calrninko

teisiil neperka nd vienas {staigos dalininkas, dalininko teises ketinantis parduoti dalininkas gali jas

parduoti kitam asmeniui.

19. Jeigu [staigos dalininkas yra vienas asmuo, dalininko teises parduodamos Sic

dalininko pasirinktam fiziniam ar juridiniam asmeniui, neatliekant Siq istatrl 13-15 punktuose nurodl'tq

veiksmu.

V SKYRIUS

DALININKV INASU PERDAVIMO ISTAIGAI TVARKA

20. Dalininkq ina5ai {staigai perduodami tolcia tvarka:

20.1. pinigai ine5arni i [staigos s4skait4;

2A.2, materialusis ir nematerialusis turlas {staigai perduodamas suraSant turto perdavimo

akt4. AktE pasira5o turt4 perduodantis asrnuo (steigejas, dalininkas, dalininku tapti pageidaujantis
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asmuo) ir fstaigos vadovas. Kartu su perduodamu turtu {staigai pateikiarna ir Sio turlo vertinimo

ataskaita, kuri turi b[ti sudaryta ne veliau kaip prie5 6 mdnesius iki turto perdavimo fstaigai. Turto

vertinimas atliekamas oerduodamo turto savininko ie5omis.

VI SKYRIUS

ISTAIGOS ORGANAI, JU SUDARYMO TVARKA, KOMPETENCIJA, F'UNKCIJOS IR

ATSAKOMYBE

21. {staigos organai yra visuotinis dalininkq susirinkimas (savininkas) ir vienasmenis

valCymo organas - [staigos direktorius.

22. Visuotinio dalininkrl susirinkimo (savininko) konpetencija, taip pat [staigos vadovo

skyrimo ir at5aukimo tvarka ir jo kompetencija nesiskiria nuo nurodytqjq Lietuvos Respublikos vie5qju
I
I istaigq istatyme. Taip pat visuotinio dalininkq susirinkimo kompetencijai priskiriami Sie klausimai:

22.1. sprendimo del vie5osios istaigos tapimo kitq juridiniq asmenq steigeja ar cial;we

pri€mimas;

22.2. sprendimo del naujq dalininkq priemimo priemimas;

22.3 . vieSosio s i stai go s veiklo s strategij o s tvirtinimas ;

22.4. vieSosios fstaigos valdyrno struktfiros ir pareigybiq s4raSo tvirtinimas;

22.5. konkurso vadovo pareigoms nuostatq tvirtinimas;

22.6. kitt4 pareigq, i kuria"s darbuotojai priimami konkurso budu, s4raSo ir kvalifikacirdq

reikalavimu tvirtinimas:

22.7.konkurso kitoms pareigoms, i kurias darbuotojai priimami konkurso br:Cu, nuostatq

n'irtinima-s istatymq nustatyta tvarka;

22.8. vie5osios istaigos veiklos vertinimo kriterijq nustatymas.

23. Visuotini dalininkq susirinkim4 Saukia {staigos vadovas.

24. Apie Saukiam4 visuotinf dalininkq susirinkirn4 {staigos vadovas ne vdliau kaip priei

14 dienq iki susirinkimo dienos praneSa kiekvienam dalininkui, i5siqsdamas registruot4 laiSk4 aCresu,

k-uri dalininkas nurodgs f staigai.

25. Visuotinis dalininkq susirinkimas gali bfti Saukiamas nesilaikant 5iq istaQ 24 punkte

nurod5to termino, jei su tuo ra5ti5kai sutinka visi dalininliai.

26, Visuotiniame dalininkq susirinkime kiekvienas daiininkas turi vien4 bals4.

27. Visuotinio dalininkri susirinkimo sprendimai priimami paprasta dalyvaujandiq

susirinkime daiininkq balstl dauguma, i5skyrus Siuos sprendimus, kurie priimami ne rnaLiaukaip 213

visq susirinkime daly '*aujaniii.l dalininkq balsq:

27.1, sprendim4 del [staigos reorganizavimc ir reorganizavimo s4lygq tvirtinimol
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27.2. sprendim4 pertvarkyti {staig4;

27 .3. sprendim4 likviduoti {staig4 ar at5aukti jos likvidavim4.

28. Jeigu [staigos dalininkas yra vienas asmuo, jis vadinamas [staigos savininku ir jo

raiti5ki sprendimai prilyginami visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimams. Siq istatq nuostatos,

kurios taikomos dalininkams, taikomos ii savininkui.

29. {staigoje turi btrti direktorius ir ryriausiasis finansininkas (buhalteris). Sirl pareigq

negali eiti tas pats asmuo ir asmenys, susijg giminystes ar svainysles ly5iais. Vyriausiojo finansininko

funkcijas pagal sutarti gali atlikti juridinis asmuo. {staigos direktorir:s organizuoja {staigos veikl+.

30. fstaigos direktoriumi gali buti fizinis asmuo, priimtas pagal darbo sutarti. Darbo

sutarti su direktoriumi [staigos vardu sudaro ir j4 nutraukia visuotinio dailininkq susirinkimo

(savininko) igaliotas asmuo. {staigos direklorius parenkamas konkurso btdu teises a,ktr1 nustatyta

tvarka.

3 1. Direktoriaus funkcijos:

31.i. priima ir atleidZia darbuotojus, nustato clarbuotojq etatus, tvirtina darbuotojrl

pareiginius nuostatus;

31.2. atidarc ir uZdaro Istaigos vardu s4skaitas bank+ istaigose;

3 1 . 3. sprendZia organizacinius, prekybinius, finansinius klausimus;

31.4. skiria paskatinimus ir nuobaudas {staigos darbuotojams, pagal savo kompetencij4

leidZia isakymus, reguliuojandius administracijos ir strukt[riniq padaliniq veikl4;

3 1.5. igyvendina visuotinio dalininkq susirinkimo (savininko) sprendimus;

31.6. atstovauja fstaigai teisme, valdZios ir valdymo institucijose ir palaikydamas

sanrykius su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

3 1.7. teises akfq nustatlta tvarka [staigos vardu sudaro sandorius;

31.8. priima sprendimus del disponavimo [staigos trumpaiaikiu turtu;

31.9. nustato darbuotojq skaidiq, jq atlyginimus, tvirtina administracijos darbo

reglament4;

31.10. tvirtina renginir; s4matas, materialiniq vertybiq nura5ymo aktus;

31.11. teikia visuotiniam dalininkq susirinkimui (savininkui) tvirtinti [staigos rnetinirl

finansinirl ataskaitq rinkinius;

3I.I2. Lietuvos Respublikos vie5qjq istaigq istatymo nustatyta tvarka rengia ir teikia

savininkui praejusiq finansinirl metq {staigos veiklos ataskait4;

31.13. vykdo kitas teises aktuose nustaty'tas funkciias.

32. Direktorius atsako uZ:

32.1. finansiniq ataskaitq rinirinio sudarl'm4;

32.2. praejusiq finansiniq metq {staigos veiklos ataskaitos parengima;
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32.3. duomenq ir dokumentq pateikimE valstybes imonei Registrtl centrui;
32.4. prane5im4 savininkui apie ivykius, turindius esminds leik5rnes fstaigos veiklai;
32.5. informacijos apie fstaigos veikl4 pateikim4 visuomenei;

32.6. vieSos informacijos paskelbimq;

32.7. kitus veiksmus, kurie direktoriui numatyti Lietuvos Respublikos teises aktuose ir
Siuose istatuose.

VII SKYRIUS

ISTAIGOS TARYBA

33. {staigoje 2 metq laikotarpiui (kadencijai) sudaroma kolegiali patariamojo balso teisg
rurinti {stai gos tar,vba.

34. {staigos taryba atlieka eksperto ir konsultanto funkcijas sprendZiant {staigos
kult[rines veiklos formavimo ir igyvendinimo klausimus.

35. istaigos taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respubiikos kultriros centrq
istatl'mu. fstaigos istatais, kitais teises aktais ir istaigos tarybos veiklos nuostatais. istaigos tarybos
r eiklos nuostatus tvirtina visuotinis dalininkq susirinkimas.

36. Svarbiausias [staigos tarybos uZdavinys yra teikti {staigos administracijai pasil.lymus
del Istaigos kulturines veiklos programos ir priemoni l jai igyvenCinti. Vykclydama Si uZdavini,
Istaigos taryba atlieka Sias funkcijas:

36.1. nagrineja, veftina ir teikia pasiulymus del {staigos kulttrrines veiklos programos ir
priemoniq:

36.2' svarsto ir vertina istaigos sezonines ir perspektyvines k[rybines veiklos programas,

iu i"n'endinimo rezultatus, aptaria naujausias meno programas ir meno megejq kolekt,vnl r,eiklos
rezulmnrs ir teikia pasi[lymus del jq veiklos menines kokybes gerinimo;

36.3. teikia rekomendacijas fstaigos kultflros ir meno darbuotoiu atestavimo ir
ksalifikacij os kdlimo klausimais ;

36.4. sitlo {staigos darbuotojq kairdidatDras apdovanojimams, stipendijoms ir
paskatinimams gauti;

36.5. svarsto kitus fstaigos kultfirines veikios klarsimus, nu:'odytus Lietuvos Respublikos
kulthros centtq istatyme ir kituose teises aktuose.

37. {staigos taryba turi teisg:

37.1. kviesti iposedZius saviriink4, fsiaigos specialistus ir kitus speciairstus, galindius
paieikti pasi[lymq ir iSvadq iSkilusiais kiausimais;

37.2. gauti informacij4 savo konipetencijos klausiinais i5 {staigos administracijos. kitq
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=--:iruciiu.

38. istaigos taryb1 sudaro 5 nariai. Kandidat[ras i {staigos tarybos narius si[10: 3 narius -

r isuotinis dalininkrl susirinkimas (savininkas),2 nanus - {staigos direktorius.

39. lstaigos tarybos narius skiria ir at5aukia visuotinis dalininkq susirinkimas.

40. {staigos taryba ii savo nariq paprasta balsq dauguma renka pinninink4 [staigos
-=n'bos kadencijos laikotarpiui. {staigos tarybos pirmininku negali buti renkamas {staigos direktorius.

41. {staigos tarybos pirmininkas organizuoja [staigos tarybos darb4, pirmininkauja

posedZiams, atsako uZ {staigos tarybos veikl4 ir atstovauja jai.

42. Jstaigos tarybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip 2 kartus per metus. Neeilinis

Istaigos tarybos posedis Saukiamas pirmininko iniciatyva arba ne maliau kaip 3 {staigos tarybos narirl

reikalavimu.

43. {staigos tarybos posedis yra teisetas, jeigu jame clalyvauja ne maZiau kaip 3 {staigos

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

Istaigos tarybos narys, i5rinktas posedyje dalyvaujandiq nariq balsq dauguma.

44. {staigos tarybos sprendimas laikomas priirntu, jei uL. ji balsuoja daugiau kaip puse

Istaigos tarybos nariq. Balsams pasiskirsdius po lygiai, lemia {staigos tarybos (posedZio) pirminin-ko

balsas.

45. [staigos tarybos sprendimai iforminami posedZio protokolu. Ji pasira5o {staigos

tarybos (posedZio) pirmininkas ir posedZio sekretorius.

46. lstaigos tarybos veikl4 techni5kai aptarnauja {staiga.

VIII SKYRTUS

DARBUOTOJU PRIEMIMO I DARBAIR DARBO APMOKEJIMO TVARKA

47. [staigos darbuotojus priima i darb4 ir atleidZia i5 jo, nustato jiems atlyginim4 [staigos

direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teis6s aktq nustatyta tvarka.

48. {staigos darbuotojq darbo aprnokejimo tvarka nustatoma vadovaujantis Lietuvos

Respublikos darbo kodeksu ir kitais teises aktais.

49. fstaigos darbuotojq darbo sant,r'kius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo

kodeksas ir kiti teises aktai.

50. |staigos kultrlros ir meno darbuotojai atestuojami Lietuvos P.espublikos kulturos

ministerii o s nustatvta tvarka.
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IX SKYRruS

lrSU Snl,rwral, 4t NAUDoJTMo TvARKA IR F'INANSINES vEIKLos KoNTROLE

51, [staigos le5q Saltiniai:

51.1 . Savivaldybes biudZeto leSos pagal tikslines programas;

5 i.2. valstybes biudZeto leSos pagal tikslines programas;

51 .3. pajamos, gautos uZ mokamas paslaugas;

51.4. frzittiq ir juridiniq asmenq parama (labdara);

51.5. kitos teisetai igytos le5os.

52. {staigos gautas pelnas gali bffi naudojamas tik vie5osios istaigos fstatuose nustatytiems

vie5osios istaigos veiklos tikslams sielti. [staigos pelnas negali bEti skiriamas dalininkams, Istaigos

organq nariams, darbuotojq premij oms.

53. [staigos i5laidas sudaro:

53.1. leSos, skirtos darbuotojq uZmokesiiui ir privalornojo valstybinio socialinio draudimo

imokoms;

53 .2, patalpq i5laikyrno i5laidos;

53.3. i5laidos, susijusios su {staigos veikla;

53.4. kitos i5laidos.

54. {staigos direktorius ir vyriausiasis buhalteris atsako uZ {staigos finansines veiklos

apskaitos tvarkym4, Savivaldy'bes biudZeto ir kitq ieSrtr panaudojim4 pagal s4matas.

55. |staigos veiklos ir i5ores finansini audit4 atlieka Savivaldy'bes kontrolierius

(Savivaldybes kontroles ir audito tarnyba).

56. |staigos vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus

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

X SKYRIUS

FILIALV IR ATSTOVYBIV STEIGIMO IR JU VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARI(A

57. [staigos filialai ir atstovybes steigiami ir jq veikla nutraukiama visuotinio dalininkq

susirinkimo (savininko) sprendimu. Filialas yra struktfrrinis {staigos padaiinys, turiniis savo br-rveine ir

atliekantis visas fstaigos funkcijas arba jq dali. Fiiiaias nera juridinis asmuo ir veikia {staigos. kaip

juridinio asmens, vardu pagal {staigos fstatus ir filialo nuostatus.

58, Atstolybe yra {staigos padalinys, turintis savo buveinE ir teise atstovauti [staigos

interesams ir juos ginti, vie5osios istaigos vardu sudaryti sandorius ir atlikti kitus veiksmus, nurodytus

Lietuvos Respubiikos civiliniarne kodekse, kituose teises aktuose ir atstovybds nuostatuose.
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59. Filialq ir atstovybiq vadovus skiria ir atleidZia [staigos direktorius.

60. Filialui leidZiama tureti subs4skait4. Filialo turtas apskaitomas {staigos finansineje

atskaitomybeje.

61. Filialas ir atstovybe registruojami ir i5registruojami istatymq nustafi4a tvarka.

XI SKYRIUS

DOKUMENTU IR KITOS INFORMACIJOS APIE ISTAIGOS VEIKLA PATEIKIMO

DALININKAMS TVARKA

62. Dalininko ra5ti5ku reikalavimu per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos {staigos
dokumentai jam pateikiami susipaZinti fstaigos darbo valandomis jos buveineje ar kitoje fstaigos
vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Siq dokumentq kopijos dalininkui gali

btti siundiamos registruotu laiSku adresu, kuri dalininkas nurodgs fstaigai, arba iteikiamos

pasira5l'tinai ar elektroniniq rySiq priemonemis.

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

neatlygintinai.

XII SKYRIUS

VIESV PRANESIMU IR SKELBIMq PASKELBIMo TvARKA

64.Kai [staigos prane5imai turi b[ti paskelbti vie5ai, jie skelbiami dienra5tyje ,,Kauno

diena" ir (arba) {staigos interneto svetaineje wr,wv.girstutis.lt.

65. Kiti {staigos prane5imai dalininkams ir kitiems asmenims siundiami registruotu laiSku

arba iteikiami pasira5ytinai ar eleklroniniq ry5irl priemonemis. Kai prane5imai dalininkui siundiami

registruotu lai5ku, jie siundiami adresu, kuri dalininkas nurodEs [staigai. Skubus prane5imai gali buti

perduoti elektroniniq rySiq priemondmis, originalai t4 padi4 dien4 i5siundiami adresatui registruotu

laiSku ar iteikiami pasira5ytinai.

66.U?praneiimq i5siuntim4laiku ar jq iteikim4 pasira5ytinai atsako {staigos vadovas.

XIII SK1RIUS

INFOR]\{ACIJOS .dPIE ISTAIGOS VEIKLA PATEIKIMO VISUOMENEI TVARKA

67. [staigos direktoriaus parengta praejusirl finansiniq metrl fstaigos veiklos ataskaita yra

vie5a. Tretiesiems asmenims iuri b[ti sudarytos sqlygos su {staigos veiklos ataskaita ir kita visuomenei

pateikiama infonnacija susipaZinti {staigos buveineje }staigos darbo valandomis.
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68. [statymq nustatytais atvejais informacija apie [staigos veikl4 visuomenei skelbiama

dienra5tyje ,,Kauno diena" ir {staigos intemeto svetaineje www.girstutis.lt.

XIV SKYRIUS

69. [statq

[staigq [statyme'

Vie5osios lstaigos,,Gi

sporto centro direktori

Sie istatai pasirasyti 20 4qn. .b* tr, fua 4[a 4a-^--,r.-e-z

(vieta)

ISTATU KEITIMO TVARKA

tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Lietuvos Respublikos vie5qiq

Skvarnavidius

* c.rRsrufio;
otttilgf .i. sporto
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