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Kauno miesto savivaldybes tarybos

2019 m. spalio 15 d.

sprendimu Nr. T-443

S. DARIAUS IR S. GIRENO AERODROMO NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. S. Dariaus ir S. Gireno aerodromo (toliau - {staiga) nuostatai reglamentuoja [staigos

teising form4, priklausomybg, savinink4, savininko teises ir pareigas iglvendinandi4 institucij4, buveing,

veiklos tikslus ir funkcijas, veiklos organizavim4, valdym4 ir finansinq veikl4.

2. [staiga yra biudZetine istaiga, i5laikoma i5 Kauno miesto savivaldybes (toliau -
Savivaldybe) biudZeto.

3. fstaigos savininke yra Savivaldybe (toliau - Savininkas).

4. [staiga yra ribotos civilines atsakomybes viesasis juridinis asmuo, turintis antspaudq su

savo pavadinimu ir s4skaitq banke.

5. fstaigos veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija,

Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymu, kitais

fstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, kitais teises aktais ir Siais nuostatais.

6. {staigos adresas - Veiveriq g. 132, Kaunas.

7. {staigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

II SKYRIUS

ISTAIGOS VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

8. [staigos veiklos tikslas - tenkinti viesuosius interesus vykdant bendrosios aviacijos,

sporto pletojimo ir laisvalaikio organizavimo veikl4 Kauno mieste, i5saugant valstybes saugom4

nekilnojamojo kultiiros paveldo objekt4, jo vientis4 ir nedalom4 teritorij4, veiklos tikslams pasiekti

pletojant rySius ir bendradarbiavim4 Lietuvoje ir uZsienyje.

9. [staigos funkcijos:

9.1. sudaryti palankias s4lygas visuomeninems aviacijos sporto asociacijoms, pilotq

mokykloms ir kitoms aviacinems organtzacijoms, isikurusioms [staigos teritorijoje, pletoti savo veikl4;

9.2. inicijuoti ir igrvendinti projektus [staigos infrastrukttrai gerinti;

9.3. atlikti [staigos kilimo-ttlpimo tako, riedejimo takq, aik5teliq ir aplinkos prieZiur4;
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9.4. teikti skrydZiq koordinavimo paslaugas;

9.5. sudaryti palankias s4lygas atskrendantiems i5 uZsienio Saliq orlaiviams naudotis

I stai gos teikiamomis paslaugomis;

9.6. skatinti i aviacijos sport4 itraukti jaunimo uZimtumo centrus;

9.7. kurti palankias s4lygas Kauno miesto gyventojq ir miesto svediq laisvalaikiui

organizuoti [stai gos teritorij oj e;

9.8. priZifireti ir uZtikdnti aerodromo tinkamum4 skrydZiams vykdyti pagal Civilines

aviacijos administracijos nustatytus civilines aviacijos ir kitq teises aktq reikalavimus;

9.9. atlikti kitas Lietuvos Respublikos ir kitq teises aktq nustatytas funkcijas.

10. fstaiga, igyvendindama savo tikslus, turi teisg vykdyti Siq r[Siq veikl4:

10.1 . orlaiviq ir erdvelaiviq remontas ir technine prieZiura (33. 16);

10.2. varikliniq transporto priemoniq atsarginiq daliq ir pagalbiniq reikmenq maZmenine

prelq'ba 45.32);

10.3. kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei priedq didmenine prekyba (a6.71);

I 0.4. kita maZmenine prekyba nespecializuotose parduotuve se (47 .19);

10.5. automobiliq degalq maZmenine prekyba specializuotose parduotuvese $7.30);

10.6. kita naujq prekiq maZmenine prekyba specializuotose parduotuvese @7.75);

10.7. sausumos transportui btdingq paslaugq veikla (52.21);

10.8. oro transportui bldingq paslaugq veikla (52.23);

10.9. kroviniq tvarkymas (52.24);

10.10. vie5budiq ir pana5iq laikinq buveiniq veikla (55.10);

10.11. poilsiautojq ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla (55.20);

10.12. poilsiniq transporto priemoniq, priekabq aik5teliq ir stovyklaviediq veikla (55.30);

10.13. kiA apgyvendinimo veikla (55.90);

10.14. kiq maitinimo paslaugq teikimas (56.29);

10.15. oro transporto priemoniq ir irangos nuoma ir i5perkamoji nuoma (77 .35);

10.16. kitq i5ankstinio uZsakymo ir susijusiq paslaugq veikla (79.90);

10.17. muziejq veikla (91.02);

10.18. istoriniq vietq ir pastatq bei pana5iq turistq lankomq vietq eksploatavimas (91.03);

10.19. sportine veikla (93.1);

10.20.pramogq ir poilsio organizavimo veikla (93.2);

10.21. atrakcionq ir teminiq parkq veikla (93.21);

10.22. kita pramogq ir poilsio organizavimo veikla (93.29).
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III SKYRIUS

ISTAIGOS TEISES IR PAREIGOS

I l. [staiga turi teisg:

1 1.1 . nustatyti savo vidaus strukt[r4;

1 1.2. isigyti ilgalaiki ir trumpalaiki turt4, sudary.ti sutartis, prisiimti isipareigojimus;

1 1.3. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vieSqjq pirkimq istatymu ir kitais teises aktais

organizuoti vie5uosius pirkimus su [staigos veikla susijusiorns prekems, paslaugoms ir priemonems

isigl.ti;

I 1.4. gauti paramQ.

12. [staiga privalo:

12.1. teikti teises aktq nustatyta tvarka Juridiniq asmem+ registro tvarkytojui duomenis apie

Sio registro objektus;

l2.2.istatymq ir kitq teises aktq nustatytatvarka informuoti visuomeng apie [staigos veikl4;

12.3. vykdyti isipareigojimus pagal sudarytas sutartis;

12.4. teikti Savivaldybes tarybai ir kitoms istatymuose nurodloms institucijoms savo

veiklos ataskaitas;

12.5. gararfiuoti {staigos finansiniq ir statistiniq ataskaitq teisingum4;

12.6. naudoti i5 Savininko biudZeto gaunamas lesas tik Siuose nuostatuose nurodytiems

tikslams ir funkcijoms igyvendinti;

12.7. ultikrinti saugias darbuotojq darbo s4lygas.

13. fstaiga gali tureti ir kitq teisiq ir pareigq, jeigu jos neprieStarauja istatymams ir kitiems

teises aktams.

IV SKYRIUS

SAVININKO TEISES IR PAREIGAS IGYYENDINANTI INSTITUCIJA IR JOS

KOMPETENCIJA

14. Savininko teises irpareigas igyvendina Savivaldybes taryba.

1 5. Savivaldybes taryba:

I5. 1. tvirtina [staigos nuostatus;

15.2. priima sprendim4 del {staigos buveines pakeitimo;

15.3. priima sprendim4 del [staigos pertvarkymo,reorganizavimo ar likvidavimo;

15.4. priima sprendim4 del [staigos filialo steigimo ir jo veikloi nutraukimo;

15.5. skiria ir atleidZia likvidatoriq arba sudaro likvidacing komisij4 ir nutraukia jos

igaliojimus;
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i 5.6. nushto didZiausi4 leistin4 {staigos pareigybiq skaidiq;

15.7. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatyme, kituose

istatl'muose ir teises aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

V SI(YRIUS

ISTAIGOS VADOVAS, JO KOMPETENCTJA, FUNKCIJOS rR ATSAKOMYBE

16. {staigai vadovauja direktorius, skiriamas konkurso b[du i pareigas ir i5 jq atleidZiamas

teises aktq nustatyta tvarka.

1 7. {staigos direktorius:

17.1. organizuoja fstaigos darb4, kad bltq igyvendinami fstaigos tikslai ir atliekamos

nustatytos funkcijos;

L7 .2. ultil<rina, kad butq laikomasi istatymq, kitq teises aktq ir [staigos nuostatq;

17.3. atstovauja fstaigai arba igalioja kitus fstaigos darbuotojus atstovauti [staigai kitose

istaigose, imonese ar institucijose;

17.4. fstaigos vardu sudaro arba igalioja kitus istaigos darbuotojus sudaryti sutartis;

17.5. priima ipareigas ir atleidZia i5 jq [staigos darbuotojus, juos skatina ir drausmina;

17.6. tvirtina [staigos struktlr4 ir pareigybiq s4ra54, nevirSydamas nustatyto didZiausio

leistino pareigybiq skaidiaus;

77.7. organizuoja [staigos buhaltering apskaitq pagal Lietuvos Respublikos buhalterines

apskaitos istatym4;

17.8. uZtikrina racionalq ir taupq leSq ir turto naudojim4, veiksming4 fstaigos vidaus

kontroles sistemos sukflrim4, jos veikim4 ir tobulinim4;

17.9.uLtil<rina, kad [staigos finansiniai isipareigojimai nevirSytq jos finansiniq galimybiq.

18. [staigos direktorius, nevir5ydamas savo kompetencijos, leidZia isakymus, privalomus

visiems [staigos darbuotojams.

19. {staigos direktorius gali tureti ir kitq jam Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq

istatyme arba kituose teises aktuose nustatytq pareigq.

20. Direktoriaus kompetencij4, funkcijas ir atsakomybg nustato Lietuvos Respublikos

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

VI SKYRIUS

DARBUOTOJU PRIEMIMO I DARBAIR DARBO APMOKEJIMO TVARKA

21. {staigos direktoriaus ir darbuotojq darbo santykius ir darbo apmokejimo tvark4 nustato

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq

darbuotojq darbo apmokejimo istatymas ir kiti teises aktai.
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VII SKYRIUS

ISTArcos ruRTAS,ln5os, JU NAUDoJTMo TvARKA

22.lstaiga patikejimo teise valdo ir naudoja Savivaldybes tarybos perduot4 turt4 Lietuvos

Respublikos teises aktq ir Savivaldybes tarybos nustatyta tvarka.

23. [staigos leSas sudaro:

23. l. Savininko biudZeto asignavimai;

23.2.lttos teisetai gautos leSos.

24. [staigos i3laidas sudaro:

24.1. leSos, skirtos darbuotojq uZmokesdiui ir privalomojo valstybinio socialinio draudimo

imokoms;

24.2. patalpq i5laikymo i5laidos;

24.3. i5laidos, susijusios su {staigos veikla;

24.4. kitosiSlaidos.

25. {staigos apskaita vykdoma vadovaujantis apskait4 biudZetinese istaigose

reglamentuoj andiais teises aktais.

VIII SKYRIUS

ISTAIGOS FINANSINES VEIKLOS KONTROLE

26. [staigos buhaltering apskaitq centralintotai tvarko ir finansines operacijas vykdo

Savininko isteigtas juridinis asmuo.

27. [staigos direktorius atsako uZ Savininko biudZeto asignavimq ir kitq le5q panaudojim4

teises aktq nustatyta tvarka.

28. {staigos finansine veikla kontroliuojama Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises

aktq nustatyta tvarka.

IX SKYRIUS

ISTAIGOS NUOSTATU KEITIMAS

29. [staigos nuostatai gali bfrti keidiami Savininko ar [staigos direktoriaus iniciatyva.

30. Pakeistus [staigos nuostatus tvirtina Savivaldybes taryba. Juos pasira5o Savivaldybes

tarybos igaliotas asmuo. Pakeisti {staigos nuostatai registruojami Juridiniq asmenq registre. Pakeisti

nuostatai kartu su teises aktq nustatytais dokumentais turi b[ti pateikti Juridiniq asmem+ registrui teises

aklq nustatyta tvarka.
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X SI(YRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

31. [staiga hri interneto svetaing www.aleksotasair.lt, kuri atitinka teises aktq nustat)rtus

reikalavimus.

32. Vie$i [staigos pranelimai skelbiami [staigos intemeto svetaineje, taip pat gali biiti

skelbiami VI Regrstrq centro leidZiamame elektroniniarne leidinyje ,,Juridiniq asmenq vie5i

prane5imai".

33. |staiga reorganizuojama,likviduojama irpertvarkoma Lietuvos Respublikos civilinio

kodekso, Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymo ir kitq teises aktq nustalrta tvarka.

VieSosios istaigos S. Dariaus ir S. Gireno

vadybininkas, atliekantis vie5o sios istaigos"




