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KINO CENTRO ,,GARSAS" NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kino centro ,,Garsas" nuostatai (toliau -Nuostatai) reglamentuoja kino centro ,,Garsas"
(toliau - Kino centras) teisine^ form^, savinink^, savininko teises ir pareigas jgyvendinancia^ institucijq
ir jos kompetencij^, buveine, priskirtas funkcijas ir veiklos sritj, rusis ir tikslus, vadovo kompetencija^
jo skyrimo ir atleidimo tvarka^ fstaigos veiklos organizavim^ ir valdyma, lesij saltinius, ju naudojimo
tvarka ir kontrol^, jstaigos nuostatu keitimo, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarka^
2. Kino centras yra ribotos civilines atsakomybes jstatymu ir kitu teises aktij nustatyta tvarka
jregistruotas viesasis juridinis asmuo, turintis ukinj, finansinj, organizacinj ir teisinj savarankiskuma,
savo antspaud^, s^skaitu banke.
3. |staigos duomenys:
3.1 . jstaigos pavadinimas - kino centras ,,Garsas", trumpasis pavadinimas - k. c. ,,Garsas";
3.2. jstaigos kodas- 148504349;
3.3. teisine forma - biudzetine jstaiga;
3.4. buveines adresas - Respublikos g. 40, LT-35173 Panevezys;
3.5. jstaigos savininke - Panevezio miesto savivaldybe.
4. Kino centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
5. Kino centras yra paramos gavejas, veikiantis Lietuvos Respublikos jstatymij nustatyta
tvarka.
6. Kino centro veikla grindziama Lietuvos Respublikos biudzetiniu jstaigvj jstatymu,
Lietuvos Respublikos kino jstatymu, kitais jstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais,
kitais teises aktais ir siais Nuostatais.
7. Viesi pranesimai skelbiami Kino centro interneto svetaineje (www.garsas.lt).
II SKYRIUS
KINO CENTRO VEIKLOS SRITIS, RUSYS, TIKSLAI IR FUNKCIJOS
8. Kino centras veikia kulturos ir meno srityje ir viesai teikia kino filrmj rodymo, renginiu
organizavimo, kulturinio svietimo paslaugas Panevezio mieste.
9. Kino centro veiklos tikslai:
9. 1 . pristatyti kokybiska autorinj pasaulio kino mena mieste, perteikiant Lietuvos ir pasaulio
vertybes;

9.2. sudaryti sajygas Panevezio talentingiems jauniems ir pripazintiems Lietuvos kino meno
kurejams pristatyti savo kurybq. ir dalyvauti Kino centro kurybineje veikloje;
9.3. skatinti dometis kino menu.
10. {gyvendindamas siuos tikslus, Kino centras atlieka sias funkcijas:
10.1. supazindina ziurovus su autoriniu kinu, ypatinga^ demesj skiriant Europos salivj
kinematografijai;
10.2. pristato jvairaus zanro Lietuvos kino kurejn darbus, rengia proginius jij vakarus
(retrospektyvas, premjeras), organizuoja susitikimus su kino kurejais;
10.3. rengia kino klasikos filmu programas, autorines retrospektyvas, teminius ciklus, kino
savaites, kino festivalius;
10.4. rengia ir vykdo edukacines kino programas ir projektus (kino pamokos dirbtuves,
stovyklas ir kt.), ypating^ demesj skiriant ikimokyklinio ir mokyklinio amziaus vaikams ir jaunimui;
10.5. uzmezga ir pletoja kulturinius ir informacinius rysius su Lietuvos, Europos ir kitij saliij
kino centrais ir susijusiomis organizacijomis, pasiraso veiklos ir partnerystes sutartis, vykdo
sutartinius jsipareigojimus;
10.6. perka kino filmo licencijas ir nuomoja kino filmus;
10.7. teikia reklamos, bilietu pardavimo paslaugas, platina reklamine^ medziaga., kino
suvenyrus, parduoda kitas palydimojo asortimento prekes;
10.8. atlieka kitas teises aktuose nurodytas funkcijas.
Ill SKYRIUS
SAVININKO TEISES IR PAREIGAS JGYVENDINANCIOS INSTITUCIJOS
KOMPETENCIJA
11. Kino centro savininko teises ir pareigas jgyvendinanti institucija - Panevezio miesto
savivaldybes taryba (toliau - Savivaldybes taryba):
11.1. tvirtina ir keicia Kino centro nuostatus;
11.2. nustato didziausiq. leistin^ pareigybiu_ skaiciij;
11.3. skiria Savivaldybes biudzeto asignavimus;
11.4. nustato teikiarmj paslaugi^ jkainius;
11.5. priima sprendimus del Kino centro filial^ ir padalinivj steigimo, perkelimo ar jij veiklos
nutraukimo;
11.6. priima sprendimus del Kino centro buveines pakeitimo, renovavimo, modernizavimo,
pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo, skiria ir atleidzia likvidatori'4 arba sudaro likvidacin^
komisij^ ir nutraukia jos jgaliojimus;
11.7. kontroliuoja Savivaldybes biudzeto lesij apskait^ ir panaudojima,;
11.8. sprendzia kitus Lietuvos Respublikos biudzetinivj fstaigij jstatyme ir kituose teises

aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
IV SKYRIUS
KINO CENTRO TEISES IR PAREIGOS
12. Kino centras turi teise:
12.1. pasirinkti kurybines veiklos kryptis, formas, budus, priemones, darbuotojus jstaigos
funkcijoms vykdyti;
12.2. nustatyti vidaus organizacine strukturaj
12.3. tureti s^skaitij Lietuvos bankuose;
12.4. teises aktij nustatyta tvarka ir sajygomis valdyti, naudoti valstybes ar savininko
patikejimo teise perduot^ turta^ ir juo disponuoti savininko nustatyta tvarka;
12.5. teikti mokamas paslaugas pagal savininko patvirtintus jkainius;
12.6. jsigyti ilgalaikio ir trumpalaikio turto, sudaryti sutartis, prisiimti jsipareigojimus;
12.7. pletoti kurybinius rysius su Lietuvos ir uzsienio valstybiij partneriais;
12.8. gaminti ir platinti mokamus ir nemokamus gaminius su Kino centre atributika,
informacinius leidinius, garso ir vaizdo jrasus, susijusius su Kino centre veikla;
12.9. tureti savo emblem^ ir kita^ atributik^.
13. Kino centras, jgyvendindamas jam pavestas funkcijas, privalo:
13.1. vykdyti siuose Nuostatuose numatyta^ veiklaj
13.2.

naudoti is valstybes, Savivaldybes biudzeto gaunamas lesas tik Nuostatuose

nurodytiems uzdaviniams jgyvendinti ir tik pagal asignavimi| valdytojlj patvirtintas islaidu samatas;
teises aktu nustatyta tvarka teikti Juridiniij asmenu registro tvarkytojui duomenis apie sio registro
objektus;
13.3. teikti savininkui, Kulturos ministerijai ir kitoms jstatymuose numatytoms institucijoms
savo veiklos ir finansines ataskaitas, darbo planus;
%

13.4. teikti savininkui tvirtinti teikiarmj atlygintimj paslaugij fkainius;
13.5. vykdyti jsipareigojimus pagal sutartis;
13.6. uztikrinti lankytojij saugum^ ir saugias darbuotojij darbo s^lygas;
13.7. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viesuju pirkimu jstatymu ir kitais teises aktais,
organizuoti viesuosius pirkimus su Kino centro veikla susijusioms prekems, paslaugoms ir
priemonems jsigyti;
13.8. naudoti lesas, gautas uz Kino centro teikiamas mokamas paslaugas, teises aktu
numatyta tvarka:
13.9. Kino centras gali tureti ir kitu teisiij, pareigij, jeigu jos nepriestarauja Lietuvos
Respublikos jstatymams, kitiems teises aktams ir siems Nuostatams.

V SKYRIUS
KINO CENTRO VALDYMAS
14. Kino centrui vadovauja direktorius, kurj konkurso tvarka skiria j pareigas ir atleidzia is
jij Panevezio miesto savivaldybes meras (toliau - Savivaldybes meras).
15. Kino centre direktoriaus atlyginim^ nustato, skiria drausmines nuobaudas ir skatina
Savivaldybes meras.
16. Kino centro direktorius:
16.1. organizuoja Kino centro darb^, kad butij jgyvendinami Kino centro tikslai ir atliekamos
nustatytos funkcijos;
16.2. uztikrina, kad Kino centro veikloje butij laikomasi jstatymij, kitij teises aktij ir siij
Nuostatij reikalavimij;
16.3. tvirtina Kino centro organizacin^ strukturq. ir pareigybiij sa/as4, nevirsydamas
nustatyto didziausio leistino pareigybiij skaiciaus, vidaus darbo tvarkos taisykles, kitus veikla^
reglamentuojancius dokumentus, nustato darbo apmokejimo sistemaj
16.4. jstatymij nustatyta tvarka priima j darb^ ir atleidzia Kino centro darbuotojus, skatina
juos ir skiria jiems drausmines nuobaudas;
16.5. nustato Kino centro darbo laik^, suderines jj su Savininku;
16.6. rupinasi Kino centro darbuotojij profesines ir dalykines kvalifikacijos kelimu,
sprendzia ji| vykimo j konferencijas, kursus, stazuotes galimybes ir apmokejimo klausimus;
16.7. sudaro nuolatines ir laikinas komisijas Kino centro veiklos problemoms spr^sti;
16.8. be atskiro jgaliojimo atstovauja Kino centrui teisme, kitose institucijose, fstaigose;
16.9. garantuoja pagal Lietuvos Respublikos viesojo sektoriaus atskaitomybes jstatym^
teikiamij ataskaitij rinkiniij ir statistiniij ataskaitu teisingum^;
16.10. uztikrina racionalij ir taupij lesij ir turto naudojim^, yeiksming^ Kino centro vidaus
kontroles sistemos sukurim^, jos veikim^ ir tobulinim^;
16.11. uztikrina, kad Kino centro finansiniai jsipareigojimai nevirsytij jo finansinhj
galimybiij;
16.12. Kino centro vardu sudaro arba jgalioja kitus darbuotojus sudaryti sutartis;
16.13. nevirsydamas savo kompetencijos leidzia jsakymus, privalomus visiems Kino centro
darbuotojams, ir kontroliuoja jij vykdym^;
16.14. vykdo kitas fstatyrmj ir kitij teises aktij jam nustatytas funkcijas ir Savininko
pavedimus.
17. Kino centro direktoriaus ir darbuotoji} darbo santykius ir darbo apmokejimo tvark^
reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiij

jstaigu darbuotoju darbo apmokejimo jstatymas ir kiti teises aktai.
VI SKYRIUS

KINO CENTRO TARYBA IR JOS SUDARYMO TVARKA
18. Kino centre sudaroma kolegiali, patariamojo balso teise turinti Kino centro taryba, kuri
atlieka eksperto ir konsultanto funkcijas, kai sprendziami Kino centro politikos formavimo ir
jgyvendinimo klausimai.
19. Kino centro tarybos sudetj ir reglament^ tvirtina ir atsaukia Kino centro direktorius.
20. Kino centro tarybai negali vadovauti Kino centro direktorius.
21.{ Kino centro tarybos posedzius kaip konsultantai ar ekspertai gali buti kvieciami jvairus
specialistai is kitij institucijij, jstaigij. ar organizaciju, visuomenes (bendruomenes) atstovai.
22. Kino centro taryb^ sudaro 5 asmenys:
22.1. Kino centro atstovai - 2;
22.2. nepriklausomi kulturos ekspertai - 2;
22.3. Panevezio miesto savivaldybes atstovas - 1.
23. Kino centro taryba svarsto:
23.1. strateginius planus, perspektyvines ir metines Kino centro veiklos programas;
23.2. aptaria naujausius projektus, Kino centro veiklai reiksmingas programas ir teikia
pasiulymus del ji^ menines kokybes ir prieziuros;
23.3. svarsto ir vertina Kino centro veiklos ataskaitas;
23.4. teikia siulymus Savivaldybes administracijai del Kino centro veiklos gerinimo;
23.5. svarsto kitus Kino centrui aktualius klausimus.
VII SKYRIUS

KINO CENTRO TURTAS IR LESOS
\

24. Kino centras patikejimo teise perduot^ Savivaldybes turt^ valdo, naudoja ir disponuoja
juo pagal jstatymus Savivaldybes tarybos sprendimu_ nustatyta tvarka.
25. Kino centro lesas sudaro:
25.1. Savininko biudzeto asignavimai ir kitos Savininko lesos;
25.2. valstybes biudzeto asignavimai;
25.3. lesos, gautos uz teikiamas paslaugas;
25.4. fizinixj ir juridiniij asmenu parama;
25.6. Europos Sajungos ir uzsienio saliij fondij, organizaciju parama;
25.7. kitos teisetai jgytos lesos.

VIII SKYRIUS
KINO CENTRO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLE
26. Kino centre buhalterine apskaita organizuojama, fmansinivj ir biudzeto vykdymo
ataskaitij rinkiniai sudaromi ir teikiami Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos jstatymo,
Lietuvos Respublikos viesojo sektoriaus atskaitomybes jstatymo ir kitu teises aktij nustatyta tvarka.
27. Kino centro veiklos ir isores finansinj audita^ atlieka Panevezio miesto savivaldybes
kontroles ir audito tarnyba. Vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus
kontroles ir vidaus audito jstatymu, kitais vidaus audita^ reglamentuojanciais teises aktais.
IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
28. Prireikus Nuostatai gali buti keiciami ar papildomi Savivaldybes tarybos sprendimu. Juos
pasiraso Savivaldybes tarybos jgaliotas asmuo.
29. Teise siulyti keisti ar pildyti Kino centro nuostatus turi Kino centro direktorius ir
Savivaldybes administracijos Kulturos ir meno skyrius.
30. Pakeisti Nuostatai jsigalioja nuo ju jregistravimo Juridinivj asmenu registre teises aktu
nustatyta tvarka.
31. Kino centras reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso.
Lietuvos Respublikos biudzetiniu jstaigij jstatymo ir kitu teises aktu nustatyta tvarka ir pagrindais
savininko sprendimu.
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