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SvnNiroNrv vERSLo rR TURrzMo rNFoRMAcrJos cENTRo
NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

l. Svendioniq verslo ir turizmo informacijos centras (toliau - Centras) yra Svendioniq
rajono savivaldybes biudZetine.[staiga, ne pelno siekiantis vie5asis juridinis asmuo.

2. Centro savininkas yra Svendioniq rajono savivaldybe, kodas 1l I 108284.
3' Centro savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Svendioniq rajono

savivaldybes taryba, Savivaldybes taryba tvirtina ir keidia Centro nuostatus, priima sprendimus
del Centro reorganizavimo ir likvidavimo, teisds aktq nustatyta tvarka priima ir atleidZia Centro
vadovq sprendZia kitus teises aktais nustatytus ir jos kompetencijai priskirtus klausimus.

4. centras turi antspaudq su savo pavadinimu, sqskaitas banko [staigose.
5. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos biudZetiniq [staigq [statymu,

Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo pletros [statymu, Lietuvos Respubiikos
turizmo [statymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybds nutarimais, Svendionirl rajono savivaldybes
tarybos sprendimais, savivaldybds mero potvarkiais, savivaldybes administracijos direktoiiaus
isakymais, kitais teises aktais ir Siais nuostatais.

6. Centro veiklos laikotarpis yra neribotas.
7. Centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
8. Centro buveine: Vilniaus g. 19, LT - l8l 16, Svendioniq m., Svendioniq r. sav., Lietuvos

Respublika.
9. Centras turi turizmo informacijos centro Zenklq ir jI naudoja teis€s aktq nustatyta tvarka.

II. CENTRO VEIKLOS TIKSLAI, UZDAVINIAI IR FUNKCIJOS

10. Centro veiklos tikslas - teikti vie5qsias paslaugas rajono gyventojams, verslo subjektams
ir kitiems asmenims.

I l. Centro pagrindiniai uZdaviniai:

,ll.l.kaupti, sisteminti duomenis apie Svendioniq rajono verslq teikti informacijq apie
verslo Svendioniq rajone situacijq ir galimybes;

I L2. Sviesti rajono verslininkus;
I 1.3. skatinti inovatyvum4 versle;
I 1.4. skatinti rajono jaunimo verslumq;
I 1.5. tenkinti bendruomenes interesus teikiant turizmo ir su juo susijusias paslaugas;
I 1,6. propaguoti turizmq
11,7. skatinti vietin[ ir atvykstam4iI turizmq Svendioniq rajone;
I 1.8. informuoti apie turizmo paslaugas.
12. Centras atlieka Sias funkcijas:
l2' I ' organizuoja ir. atlieka apklausas, sistemina ir skleidZia gautq informacijq apie verslq
12.2. teikia verslo informacijos sklaidos, konsultacijq puJluugar, organizuoja mokyri-rus,

seminarus, kvalifikacijos tobulinimo kursus, teikia kitas vieJqiias paslaugas v-erslui;
12.3. siekia pritraukti Lietuvos ir tarptautiniq organizacijq fmoniu fiziniq asmenrt fondq ir

programq le5as bei techninE pagalbq Centro veiklai;
12'4. skatina nauj6 inovatyviq technologijq ir mokslo naujoviq diegim4versle;
12.5. bendradarbiauja su kitomis paslaugas verslui teikiandiomis istaigomis, asociacijomis ar

organizacijomis bei paramq verslui teikiandiomis institucijomis Lietuvoie iiuZsienyie;
12.6. rengia ir teikia parai5kas Nacionalinei bei Europos Sqjungos strukturinirl fondq

paramai gauti, administruoja projektus;
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