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Kauno miesto savivaldybes tarybos

2022 m. birZelio 21 d.

sprendimu Nr. T-326

KAUNO MIESTO KAMERINIO TEATRO NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Kauno miesto kamerinio teatro nuostatai reglamentuoja Kauno miesto kamerinio teatro

(toliau - Teatras) teising fo*4, priklausomybg, savininkq, savininko teises ir pareigas igyvendinandi4
institucij4, veiklos pobudi ir tikslus, Teatro teises ir pareigas, veiklos organizavim4, valdym4 ir finansinE

veikl 4, r eor ganizavimo, I i kvidavimo ar perfvarkymo tvark4.

2. Teatras yra biudZetine [staiga, veikianti kulturos srityje ir organizuojanti profesionaliojo

scenos meno (spektakliq ir (ar) kitq literatlros, meno programq) klrim4 ir jq vie54 atlikim4. Pagal scenos

meno rD5is Teatras yra dramos teatras, juridinio asmens kodas 304157265.

3. Teatro savininke (steigeja) - Kauno miesto savivaldybe (toliau - savininkas).

4. Teatro savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Kauno miesto savivaldybes

taryba (toliau - Taryba). Jos kompetencij4 nustato Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymas ir
kiti teises aktai.

5. Teatras yra ribotos civilines atsakomybes vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaud4 su savo

pavadinimu, s4skaitq banke.

6. Teatro veiklos r[Sys yra Sios:

6.1. kurybine, menine ir pramogq organizavimo veikla (90.0);

6.2. muzikos instrumentq, teatro dekoracijq ir kostiumq nuoma (77.29.30);

6.3. kulturinis Svietimas (85.52);

6.4. niekur kitur nepriskiriamas Svietimas (85.59);

6.5. Svietimui bridingq paslaugq veikla (85.60);

6.6. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (68.20);

6.7. leidybine veikla (58);

6.8. kulturos ir poilsio prekiq maZmenine prekyba specializuotose parduotuvese (47.6),;

6.9. istaigos maSinq ir irangos, iskaitant kompiuterius, nuoma ir i5perkamoji nuoma (77.33);

6.10. vie5qjq ry5iq ir komunikacijos veikla (70.21);

6.1l. reklama(73.1).
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7. Teatro viesi pranesimai skelbiami Teatro interneto svetaineje $\\'.kamerinisteatra*<.lt- \-:*:

pranesimai taip pat gali b[ti skelbiami Vl Registrq centro leidZiamame elekrroniniame leidinl-ie

,,Juridiniq asmenq vieSi prane5imai".

g. Teatro veikla grindZiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu

kodeksu, Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq lstatymu, Lietuvos Respublikos profesionaliojo

scenos meno lstatymu, kitais istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, kitais teises

aktais ir Siais nuostatais.

9. Teatro buveine - Kqstudio g.74A, Kaunas'

10. Teatro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

II SKYRIUS

TEATRO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

I l. Teatro veiklos tikslai Yra Sie:

I l.l. puoseleti, kurti, saugoti ir pletoti profesionaliojo dramos teatro tradicijas, kDrybiSkai ieskoti

naujq formq, skatinti teatro meno pletr4;

11.2. sudaryti s4lygas talentingiems jauniems ir pripaZintiems Lietuvos ir pasaulio meno

k[rejams, k[rybiniams darbuotojams, atlikejams dalyvauti Teatro klrybineje veikloje;

I 1.3. dalyvauti kuriant ir populiarinant Salies scenos meno lvaizdi, pristatant Lietuvos Siuolaikini

scenos men4 Lietuvoje ir uZsienyje;

I 1.4. ugdyti ir tenkinti visuomenes profesionaliojo dramos teatro meno poreiki.

12. Teatras, igyvendindamas tikslus, atlieka Sias funkcijas:

12.1. kuria ir viesai rodo spektaklius, atlieka kitas literatilros, meno programas, rengia

susitikimus su dramaturgais ir aktoriais;

12.2. organizuoja uZsienio scenos meno pristatym4 visuomenei, ivairius meno ir kult[ros

renginius (koncertus, festivalius, seminarus, kitus nacionalinius ir tarptautinius renginius);

12.3. rengia ir vykdo edukacines programas;

12.4. dalyvauja Salies ir tarptautiniuose renginiuose ir programose, pristatydamas Salies teatro

:tana:

I 2.5. dalyvauja neformaliojo Svietimo programose;

12.6. atlieka kitas teises aktuose nustatytas funkcijas'

III SKYRIUS

TEATRO TEISES IR PAREIGOS

1 3. Teatras turi teisE:

1-l.l . pasirinkti kurybines veiklos krypti, k[rybinius darbuotojus, atlikejus, autorius ir repertuar4,
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3,Iitinkanti j o veiklos tikslus;

13.2. teikti mokamas ir nemokamas paslaugas. Mokamq paslaugq mokesdio dydi nustato

,ar.ininkas. Nemokamq paslaugq pobUdi ir teikimo formas nustato Teatro direktorius;

13.3. isigyti ilgalaiki ir trumpalaik! turt4, sudaryti sutartis, prisiimti isipareigojimus, susijusius

su Teatro veikla;

13.4. valdyti savininko patikejimo teise perduotqturtq, naudotis ir disponuotijuo teises aktq ir

savininko nustatYta tvarka;

13.5. pletoti kfirybinius ry5ius su Lietuvos ir uZsienio valstybiq partneriais;

13.6. leisti ir platinti informacinius leidinius, susijusius su Teatro veikla;

13.7. sudaryti ekspertq komisijas Teatro kDrybines ir iikines veiklos klausimams nagrineti;

13.8. gauti param4 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka.

14. Teatras, iglvendindamas savo tikslus, privalo:

14.1 . vykdyti Siuose nuostatuose nurodytq veikl4;

14.2. teises aktq nustatyta tvarka teikti Juridiniq asmenq registro tvarkytojui duomenis apie Sio

registro objektus;

14.3. vykdyti lsipareigojimus pagal sudarytas sutartis;

14.4. atestuoti kiirybinius darbuotojus teises aktq nustatyta tvarka;

14.5. teikti Tarybai ir kitoms istatymuose nurodytoms institucijoms savo veiklos ataskaitas ir

finansines ataskaitas, garantuoti jq teisingum4;

14.6. teikti Tarybai tvirtinti Teatro veiklos plan4 ir kDrybines veiklos programas;

14.7. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vie5qjq pirkimq istatymu ir kitais teises aktais

organizuoti viesuosius pirkimus su Teatro veikla susijusioms prekems, paslaugoms ir priemonems isigyti;

14.g. naudoti i5 savininko biudZeto gaunamas lesas tik Siuose nuostatuose nurodytiems tikslams

iglvendinti;

14.9. uZtikrinti Zi[rovq saugum4 ir saugias darbuotojq darbo s4lygas.

15. Teatras gali tureti kitq teises aktq nustatytq teisiq ir pareigq, jeigu jos neprie5tarauja

istatymams, kitiems teises aktams ir Siems nuostatams'

IV SKYRIUS

TEATRO DARBO ORGANIZAVIMAS

16. Teatrui vadovauja direktorius, kuris konkurso bildu skiriamas ! pareigas ir i5 jq atleidZiamas

teises aktq nustatyta tvarka. Kvalifikacinius reikalavimus Teatro direktoriui nustato Lietuvos

Respublikos kult[ros ministerij a.

I 7. Teatro direktorius:

I 7. l. organizuoja Teatro darbq;

17 .2. vadovauja Teatrui ir atsako uZ jo veikl4;

17.3. uZtikrina, kad Teatro veikloje butll laikomasi lstatymq, kitq teises akq ir Siq nuostatq
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reikalavimq;

17.4. tvirtina Teatro vidaus strukt[r4 ir pareigybiq s4ra54, nevir5l'damas Tarybos nustat]Io

didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus;

17.5. priima i pareigas ir atleidZia i5 jq Teatro darbuotojus, juos skatina;

17.6. tvirtina darbuotojq pareigybiq apra5ymus, nustato Teatro darbo apmokejimo sistem4;

17 .7.frirtina Teatro darbo tvarkos taisykles, kitus Teatro veikl4 reglamentuojandius dokumentus;

17.8. garantuoja pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatym4 teikiamq

ataskaitq rinkiniq ir statistiniq ataskaitq teisingum4;

17.9.uLtil<rina racionalq ir taupq le5q ir turto naudojim4, veiksming4 Teatro vidaus kontroles

sistemos suk[rim4, jos veikimq ir tobulinim4;

17.10. uZtikrina, kad Teatro finansiniai isipareigojimai nevir5ytq jo finansiniq galimybiq;

l7.l 1. Teatro vardu sudaro arba igalioja kitus Teatro darbuotojus sudaryti sutartis;

17 .12. atstovauj a Teatrui kitose institucij ose;

17 .l3.leidLia isakymus, privalomus visiems Teatro darbuotojams;

17 .14. vykdo kitas istatymq ir kitq teises aktq jam nustatytas funkcijas ir savininko pavedimus.

18. Teatro direktoriaus kompetencij4, funkcijas ir atsakomybg nustato Lietuvos Respublikos

lstatymai ir kiti teises aktai, Sie nuostatai ir direktoriaus pareigybes apra5ymas.

V SKYRIUS

MENO TARYBOS SUDARYMAS, JOS KOMPETENCIJA IR VEIKLA

19. Teatre ketveriq metq laikotarpiui sudaroma meno taryba-kolegiali patariamojo balso teisq

turinti institucija. Meno tarybos sudeti ir darbo reglament4 tvirtina Teatro direktorius.

20. Meno taryba sudaroma i5 penkiq nariq. Po du narius i meno tarybq deleguoja visuotinis

Teatro darbuotojq susirinkimas ir Teatro direktorius, vien4 nari skiria savininkas. Meno tarybos nariu

gali buti skiriamas ir ne Teatro darbuotojas.

21. Meno taryba i5 savo nariq iSsirenka pirminink4. Meno tarybos pirmininkas organizuoja meno

tarybos darb4 ir atsako uZ jos veikl4. Meno tarybai negali vadovauti Teatro direktorius.

22. Meno tarybos sekretoriumi skiriamas Teatro darbuotojas. Meno tarybos sekretorius tvarko

meno tarybos dokumentus, protokoluoja posedZius.

23. Meno tarybos sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta posedyje dalyvaujandiq nariq

balsq dauguma ir iforminamiposedZio protokolu, kuripasira5o meno tarybos pirmininkas ir sekretorius.

24. Meno tarybos posedis yra teisetas, jeigu jame dalyvauja ne maLiau kaip puse meno tarybos

nariq. Meno tarybos posedZiuose gali dalyvauti kiti asmenys, jei meno taryba pripaZista, kad svarstomu

klausimu tikslinga iSklausyti 5iq asmenq nuomonQ ir pasi[lymus.

25. Meno tarybos nutarimas laikomas priimtu, jei uLji balsuoja daugiau kaip puse posedyje

dalyvaujandiq meno tarybos nariq. Balsams pasiskirsdius po lygiai, Iemia meno tarybos (posedZio)
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pirmininko balsas.

26. Meno tarybos narys, kuris atlieka savo pareigas netinkamai arba del pateisinamq priezasciu

negali tinkamai jq atlikti, Teatro direktoriaus sprendimu atsaukiamas arba atsistatydina kadencijai

nepasibaigus, o ijo viet4 Teatro direktoriaus isakymu skiriamas kitas narys.

27 . Jeigu nepasibaigus kadencijai pasikeidia daugiau nei 213 meno tarybos nariq, wirtinama

nauja meno tarybos sudetis likusiam kadencijos laikui'

28. Meno tarybos nario kadencijq skaidius neribojamas'

29. Meno taryba svarsto ir teikia iSvadas, pasi0lymus Teatro direktoriui del:

29.I . metines kurybines veiklos programq ir jq igyvendinimo rezultatq;

29.2.naujausiq pastatymq, kiirybinei veiklai reikSmingq kitq renginiq, Teatro kult[rines

edukacijos programq ir jq menines kokybes ir prieZi[ros;

29.3. Teatro gastroliq planq ir repertuaro;

29 .4. T eatro kfirybiniq darbuotoj q atestavimo ;

29.5.Teatro pertvarkymo i vie54jq istaig4 klausimq;

29 .6. kit 4aktualiq k[rybines, administracines, fikines veiklos klausimq.

VI SKYRIUS

TEATRO TURTAS IR LESOS

30. Savininkui nuosavybes teise priklausant! turt4 Teatras patikejimo teise valdo, naudoja ir

disponuoja juo Lietuvos Respublikos teises aktq ir savininko nustatyta tvarka.

31. Teatro le5as sudaro:

3 l. L savininko biudZeto asignavimai;

31.2. pajamos, gautos uZ teikiamas paslaugas;

31.3. fiziniq irjuridiniq asmenq parama;

31.4. kitos teisetai gautos leSos.

32. Teatro i5laidas sudaro:

32.1. le5os, skirtos darbuotojq uZmokesdiui ir privalomojo valstybinio socialinio draudimo imokoms;

32.2. illaidos, susijusios su Teatro veikla;

32.3. kitos iSlaidos'

33. Teatro apskaita vykdoma vadovaujantis apskait4 biudZetinese istaigose reglamentuojandiais

teises aktais.

34. Teatro buhaltering apskait4 centralizuotai tvarko ir finansines operacijas vykdo savininko

isteigtas juridinis asmuo.
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VII SKYRIUS

DARBO SANTYKIAI IR DARBO APMOKEJIMAS

35. Teatro direktoriaus ir darbuotojq darbo santykius ir darbo apmokejimo tvark4 nustato

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno istatymas,

Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq lstaigq darbuotojq darbo apmokejimo ir komisijq nariq

atlygio uZ darbq istatymas ir kiti teises aktai.

VIII SKYRIUS

TEATRO FINANSINES VEIKLOS KONTROLE

36. Teatro direktorius atsako uZ Teatro finansines apskaitos tvarkymq, savininko biudZeto

asignavimq ir kitq lesq panaudojim4 teises aktq nustatyta tvarka.

37. Teatro finansine veikla kontroliuojama Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq

nustatyta Warka.

IX SKYRIUS

TEATRO SAVININKO TEISES IR PAREIGAS IGYVENDINANTI INSTITUCIJA

38. Teatro savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Taryba:

38.1. tvirtina Teatro nuostatus;

38.2. priima sprendim4 del Teatro buveines pakeitimo;

38.3. priima sprendim4 del Teatro pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;

38.4. priima sprendim4 del Teatro filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

3g.5. skiria ir atleidZia likvidatoriq arba sudaro likvidacing komisij4 ir nutraukia jos igaliojimus;

38.6. pagal kompetencij4 tvirtina Teatro veikl4 reglamentuojandius dokumentus;

3g.7. sprendZia kitus teises aktuose ir Siuose nuostatuose jos kompetencijaipriskirtus klausimus.

X SKYRIUS

TEATRO NUOSTATU KEITIMAS

39. Teatro nuostatai gali buti keidiami savininko ar Teatro direktoriaus iniciatyva.

40. pakeistus Teatro nuostatus tvirtina Taryba. Juos pasira5o Tarybos igaliotas asmuo. Pakeisti

Teatro nuostatai registruojami Juridiniq asmenq registre. Pakeisti nuostatai kartu su teises aktq nustatltais

dokumentais turi bUti pateikti Juridiniq asmenq registrui teises aktq nustatyta tvarka.



XI SKYRIUS
TEATRO PERTVARKYMAS, REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

41. Teatras reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos biudZetiniq !staigq lstatymo, Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos
meno istatymo ir kitq teises aktq nustat),ta tvarka.

42. Sprendimq del Teatro reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo priima Taryba.

Kauno miesto kamerinio teatro Jurga Knyviene


