KAUNO ŠOKIO TEATRO „AURA“ VEIKLA

1.
Kauno šokio teatras „Aura“ (toliau – Teatras) nuostatai reglamentuoja Teatro teisinę
formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, veiklos
pobūdį ir tikslus, Teatro teises ir pareigas, veiklos organizavimą, valdymą ir finansinę veiklą,
reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
2.
Teatras yra biudžetinė kultūros įstaiga, organizuojanti profesionalaus scenos meno
(spektaklių ir (ar) kitų literatūros, meno programų) kūrimą ir jų viešą atlikimą. Pagal scenos meno
rūšis Teatras yra dramos teatras.
3.
Teatras įsteigtas Kauno miesto tarybos 1995 m. kovo 16 d. sprendimu Nr. 36 „Dėl
Kauno šokio teatro „Aura“ įsteigimo“.
4. Teatro savininkė (steigėja) – Kauno miesto savivaldybė (toliau – savininkas).
5. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kauno miesto savivaldybės
taryba (toliau – Taryba). Jos kompetenciją nustato Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų
įstatymas.
6. Teatras yra viešasis juridinis asmuo, turintis nuostatus, antspaudą su savo
pavadinimu, sąskaitas banke.
7. Teatro pagrindinė veiklos rūšis – teatro spektaklių pastatymai, 92.31.10.
8. Kita Teatro veiklos rūšis – garso įrašų studijų veikla, 92.32.40.
9. Teatro vieši pranešimai skelbiami Teatro interneto svetainėje. Pagal informacijos
turinį vieši pranešimai taip pat gali būti skelbiami teisės aktų tvarka pasirinktame leidinyje.
10. Teatro veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos
Respublikos teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
11.Teatro buveinė – M. Daukšos g. 30A, Kaunas.

II. TEATRO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

12. Teatro veiklos tikslai yra šie:
12.1. saugoti, kurti ir plėtoti šiuolaikinio šokio žanro tradicijas, pristatyti visuomenei
naujausias šokio tendencijas ir kryptis, kūrybiškai ieškoti naujų judesio meno plėtros skatinimo
formų ir perteikti pasaulio scenos meno kultūros vertybes;

12.2. sudaryti sąlygas talentingiems jauniems ir pripažintiems Lietuvos ir pasaulio
meno kūrėjams, kūrybiniams darbuotojams, atlikėjams dalyvauti Teatro kūrybinėje veikloje;
ugdyti Teatre jaunąją šokėjų kartą;
12.3. dalyvauti kuriant ir populiarinant šalies scenos meno įvaizdį, pristatant Lietuvos
modernaus šokio meną Lietuvoje bei užsienyje;
12.4. ugdyti ir tenkinti visuomenės poreikį profesionaliam šiuolaikinio šokio menui.
13. Teatras, įgyvendindamas tikslus, atlieka šias funkcijas:
13.1. kuria ir viešai rodo spektaklius ir koncertus, atlieka kitas meno programas,
rengia susitikimus su choreografais bei šokėjais;
13.2. organizuoja užsienio scenos meno pristatymą visuomenei, įvairius meno ir
kultūros renginius (tarptautinį šiuolaikinio šokio festivalį „Aura“, seminarus, svečių koncertus, kitus
nacionalinius ir tarptautinius projektus);
13.3. rengia ir vykdo edukacines programas;
13.4. dalyvauja šalies ir tarptautiniuose renginiuose ir programose, pristatydamas
šiuolaikinį Lietuvos šokio meną;
13.5. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

