
14.8." gauti i5 savivaldybes institucijq ir istaigq informacijq susijusiq su programq ir

priemoniq igyvendinimu verslo ir turizmo srityse;
" 14.9. jungtis I centrq asociacijas;

15. Centras privalo:
1 5. l. vykdyti Siuose Nuostatuose ntrodyt4veiklq
15.2. sudaryti darbuotojams reikiamas darbo sqlygas Centro funkcijoms ir uZdaviniams

vykdyti;
15.3. vykdyti isipareigojimus pagal sudarytas sutartis;
15.4. naudoti ientrui rtittus savivaldybes biudZeto asignavimus pagal patvirtintas i5laidq

s4matas tik Siuose Nuostatuose nustagrtiems tikslams ir uZdaviniams igyvendinti;
1 5.5. naudoti Centrui priskirt4 turtq pagal nustatyt4 paskirti;
15.6. teikti veiklos ataskaitas bei darbo planus savival'dybes ir kitoms institucijoms;
15,7. uZtikrinti Centro finansiniq ir statistiniq ataskaiq teisingumq'
16, Centras turi ir kitas teises ir pareigas, kurias nustato Lietuvos Respublikos [statymai it

kiti teises aktai.
IV. CENTRO VALDYMAS

17. Centrui vadovauia direktorius. Centro direktorius i darbq priimamas vie3o konkurso b[du'

Centro direktoriq skiria ir unriaZiu Svendioniq rajono savivaldybes taryba Lietuvos Respublikos teises

aktqnustafrta tvarka.
I 8, Centro direktorius:
18.1. organizuoja Centro veiklq planuoja Centro veiklos kryptis;
18,2. suderinus su savivaldybes administacijos direktoriumi, tvirtina Cento veiklos planus;
18.3. organizuoja ir vykdo Cento veiklos planus, rengia veiklos ataskaitas ir savivaldybes

administracij o s direktoriaus pritarimu j as tvirtina;
18.4. igyvendina savininko (savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos) priimtus

sprendimus, uZtikrina Lietuvos Respublikos [statymB Vyriausybes nutarimq ir kiqteises aktq laikYrnq$t

Cenhe;
18,5, uZtikrina Cento trulo efekryrnlpanaudojimqir jo apsaug4;
18.6. tvfutina Cento pareigybiq seras% nevir5ijant Svendioniq rajono savivaldybes tarybos

nustagrto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus;
ig.7. tietuuos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka priima i darbe ir atleidZia i5 jo Cento

darbuotojus, sudaro ir nuraukia sujais darbo sutartis, teises aktq nuscatyta tvarka skatina darbuotojus ir

skiria j iems drausmines nuobaudas;
18.8. suderinus su Svendioniqrajono savivaldybes taryba tvirtina Cenfio stuktnr4
18,9. wirtina Centro pajamq ir i5laidq sqgnatas;
1 8. 10. tvirtina.Cento vidaus tvarkos taisykles, darbuotojq pareigybiq apra5ymus;
1 8. 1 I . pagal savo kompetencij4leidZia lsakymus ir kontroliuojajq vykdymq;
18.12. i.it ia Svendioniq rajono savivaldyb0s tarybai tvirtinti Cento nuostatq papildymus ir

pakeitimus;
I 8. I 3 . atstovauja Centui teismuose, [staigose,

asmenimis, i5duoda igalioj imus atstovauti Cent.ui;
18.14. gavus i5ankstini rasytini savivaldybes

[ynonese, organizacijose, santykiuose su tediaisiais

administracijos direktoriaus pritarim6 sudaro
kolektyvinp sutarti;

I 8. I 5. Cento vardu sudaro ir pasiraSo sutartis;
I 8. 1 6. atlieka kitas [staigos vadowi teises aktq priskirtas fi'rnkcijas.
19. Cenho direhorius atsako uZ:
19,1. Cento veiklgs organizavim% nustatytqtikslq ir uZdaviniq igyvendinimq
1 9.2. Centro finansines atskaitomybes sudarym4;
19.3. duomenq ir dokumentq pateikimqJuridiniq asmenq regisfrui;
I 9.4. vie5osios ffirmacijos paskelbim4;
1 9,5. dokumentq ir kitos ffirmacijos apie Centq saugojimo organizavimq
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