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PATVIRTINTA
Panevėžio miesto savivaldybės tarybos
2008 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. 1-28-2

KINO CENTRO „GARSAS" NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kino centras „Garsas" yra biudžetinė įstaiga, teikianti kultūros ir meno paslaugas,
užsiimanti kino veikla ir sklaida Panevėžio mieste.
2. Kino centro „Garsas" steigėja - Panevėžio miesto savivaldybė (Laisvės a. 20, LT-35200
Panevėžys).
3. Įstaigos pavadinimas - kino centras „Garsas" (toliau - Centras).
4. Centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis nuostatus, antspaudą su savo pavadinimu
„Kino centras „Garsas", sąskaitas banke.
5. Centro veikla grindžiama Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Kino ir
kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kultūros ministerijos norminiais
aktais, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
6. Centro steigėjo funkcijas vykdo Panevėžio miesto savivaldybė (Laisvės a. 20, LT-35200
Panevėžys).
7. Centro buveinės adresas: Respublikos g. 40, LT-35173 Panevėžys, Lietuvos Respublika.
II.CENTRO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VEIKLOS RŪŠYS
8. Centro tikslas - teikti visuomenei paslaugas kultūros srityje, siekiant propaguoti kino ir
vaizdo meną, integruoti kino populiarinimą į miesto kultūrinį gyvenimą.
9. Centro uždaviniai:
9.1. populiarinti kino meną;
9.2. dalyvauti bendroje Panevėžio miesto kultūros, programoj e;
9.3. puoselėti neformalųjį ir formalųjį vaikų, jaunimo ugdymą;
9.4. teikti sociokultūrines paslaugas bendruomenės nariams;
9.5. plėtoti edukacinę ir pramoginę veiklą.
10. Centras, įgyvendindamas veiklos tikslus ir uždavinius, atlieka šias funkcijas:
10.1. užtikrina nuolatinį plataus spektro kino filmų rodymą;
10.2. pristato Lietuvos, Europos, kitų pasaulio šalių kinematografiją;
10.3. rengia temines ir personalines retrospektyvas, kino savaites, kino festivalius,
susitikimus su kino meno kūrėjais;
10.4. bendradarbiauja su švietimo įstaigomis, organizuoja edukacinius (paskaitas, parodas,
susitikimus, kūrybines kino stovyklas, kursus, fakultatyvus ir kt.) ir pramoginius renginius
(reklamines akcijas, diskotekas ir pan.);
10.5. platina reklaminę medžiagą, kino suvenyrus;
10.6. teikia renginių organizavimo ir reklamos paslaugas;
10.7. skatina įvairių klubų, formalių ir neformalių organizacijų veiklą, organizuoja savanorių
darbą.
III. CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS
11. Centras turi teisę:
11.1. nustatyti vidaus organizacinę struktūrą;
11.2. savarankiškai spręsti kino veiklos organizavimo ir dalyvavimo respublikiniuose ir
tarptautiniuose projektuose klausimus;
11.3. įsigyti ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus;

11.4. pasirinkti kūrybinius darbuotojus, autorius ir repertuarą, atitinkantį veiklos tikslus;
11.5. gauti paramą;
11.6. savarankiškai nustatyti teikiamų paslaugų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai
įstatymuose nenustatyta kitaip;
11.7. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka steigti struktūrinius padalinius, teikiančius
kultūrines ir socialines paslaugas;
11.8. stoti į ne pelno organizacijų Lietuvos ir tarptautines asociacijas, dalyvauti jų veikloje.
12. Centras, įgyvendindamas pavestas funkcijas, privalo:
12.1. vykdyti šiuose nuostatuose nurodytą veiklą;
12.2. vykdyti įsipareigojimus pagal sutartis;
12.3. užtikrinti lankytojų saugumą ir saugias darbuotojų darbo sąlygas;
12.4. teikti steigėjui ir kitoms įstatymuose nurodytoms institucijoms savo veiklos ir
finansines ataskaitas;
12.5. teikti steigėjui Centro sezonines ir perspektyvines veiklos programas;
12.6. garantuoti Centro finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;
12.7. naudoti iš valstybės, Savivaldybės biudžeto gaunamas lėšas tik šiuose nuostatuose
nurodytiems tikslams įgyvendinti.
13. Centras gali turėti kitų įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų teisių ir pareigų.
IV. CENTRO VALDYMAS
14. Centrui vadovauja steigėjo paskirtas įstaigos vadovas, kuris priimamas į pareigas
įstatymų nustatyta tvarka.
15. Centro direktorius:
15.1. vadovauja Centrui ir atsako už jo veiklą;
15.2. tvirtina įstaigos organizacinę struktūrą, etatų sąrašą, darbo tvarkos taisykles,
darbuotojų pareiginius nuostatus ir kitus organizacinius dokumentus;
15.3. įstatymų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo darbuotojus, skiria jiems
paskatinimus, pašalpas, drausmines nuobaudas, sudaro ir pasirašo darbo sutartis;
15.4. tvirtina įstaigos ir jos padalinių, filialų etatų sąrašą, tarnybinius atlyginimus ir priedus;
15.5. sudaro komisijas įstaigos problemoms spręsti;
15.6. tvirtina Centro pajamų ir išlaidų sąmatas;
15.7. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Centrui Savivaldybės ir valstybinėse
institucijose;
15.8. leidžia įsakymus ir įsakymais patvirtintus kitus Centro veiklą reglamentuojančius
teisės aktus, privalomus visiems įstaigos darbuotojams, pasirašo sutartis;
15.9. užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, vykdomi Vyriausybės
nutarimai, savivaldybės Tarybos sprendiniai ir kiti teisės aktai;
15.10. vykdo kitas funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka.

V. CENTRO TURTAS IR LĖŠOS
16. Centrui priklausantis turtas valdomas, naudojamas ir juo disponuojama patikėjimo teise.
17. Centro lėšas sudaro:
17.1. Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto asignavimai;
17.2. pajamos, gautos už mokamas paslaugas;
17.3. fizinių ir juridinių asmenų parama;
17.4. kitos teisėtai įgytos lėšos.
18. Lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
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VI. DARBO SANTYKIAI IR DARBO APMOKĖJIMAS
19. įstaigos vadovo ir darbuotojų priėmimo į darbą, darbo santykius ir darbo apmokėjimą
reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.
VII. CENTRO FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ
20. Centro finansinės veiklos kontrolę vykdo steigėjas, kitos įgaliotos valstybės institucijos
teisės aktų nustatyta tvarka.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21. Centras gali baigti savo veiklą arba būti pertvarkytas Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras
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