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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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l2.T."rajonosavivaldybesadministracijosdirektoriauspavedimuadministruojarajono
savivaldybet udrninirttacijos vykdomus projektus;

. 12.g. renka, kil;;; n.rnor.urui i.ir.iu informacij4 apie turizmo paslaugas, lankytinus

objektus ir vietoves;
12.9. rengia, leidzia ir platina informacinius bei kartografinius leidinius aple turizmo

informacdos sistemai;
12.)2. vYkdo turizmo

paslaugas, objektus ir vietov.es;
liitl *tiililtt *vgo*is, rajon4 reprezentuojandiuit,:.1:llftlltl,*:?,t:il ol:

ii.i\'."i;][J';';iffi'il;2[i;';uJr""ir i, i$iekriq duomenis Nacionarinei rurizmo

infrastruktfrros tyrimus, turizmo i5teklitl ir paslaugq rinkotyrq ir

rinkodarq
lz.h.tvarko turizmo duomenqbazes; :'

lz.l4.dalyvaujarengiantturizmopletrosprogramas,turizmoirrekreacijosschemasirkitus
projektus, ,urilruius"u turTrru bei juos igyvendina ar dalyvauja igyvendinant;

lZ.lS. UrnAruOurUiu"1u it t<eieiasi"i'nformacija su Lietuvoi ir uZsienio.kultflros' turizmo

informacijos centrais, muziejais, kelioniq ir turizmo agentfiromis, koncertinemis organizaCijomis'

meno koliktyvais, kflrybinemis organizacijomis; . .*^ -ooro,,a,, rrrrn,.le .
t1.l6. Laupia $ufntioni,r rajino turilmo iStekliq ir turizmo paslaugq duoments;

12,17 . teikia kelioniq organizavimo paslaugas ;
12.1g. pagal kompetencij4 vykdo J"niuuiayues tarybos, savivaldybes mero, savivaldybes

administracijos direktoriaus pavedimus;-
I2.lg. utti"t u kitas teises aktq priskirtas funkcijas'

13. Centro veiklos rD5ys (pagal EVRK):
I 3. L spausdinimas ii trasytq laikmenq riraZavimas ( 1.8.00.00);

13.2. Suvenyr% meno iitUiniq specializuota maZmenine prekyba (a7'78'10);

13.3. Kita specializuota maZmenine prekyba $7 '7830);

1 3.4. Leidybine veikla (58'00'00);
l3.5.Kita,niekurkiturnepriskirta,informaciniqp-9|llug.lveikla(63,99.00);
13.6. Konsultacine verslo ir kito valdymo veikla (70'22,00);

13.?. Reklama ir rinkos tyrimas (73'00'00);

13.8. Vertimo ra5tu ir ZodZiu veikla (7a'30'00);

13.9. Dviradiq nuoma (77.21.30);
13.10. Kitq turizmo priemoniq nuoma (77 '21'50); r .: --- --
13.11. Vandens transporto priernoniq ir irangos nuoma ir isperkamoji nuoma (77'3a'00);

t3.tZ. Kelioniq ug.ntUtq ii ekskursijq organizatoriq veikla (79'10'00);

13.13. Kitq isankJnio r.risakymo ir susijusiq paslaugq veikla (79:?9.99)i^-

13,14. fita, nietrur kitur nepriskirta, asmenq aptamavimo veikla (96'09'00)'

13.15. Cent us gati uZsiimtiir kita veikla, nedraudziama Lietuvos Respublikos teises aktq ir

savininkui leidus.
III. CENTRO TEISAS IR PAREIGOS

14. Centras turi teisE:
14.1. sudaryti sutartis, susijusias su Centro veikla, uZdaviniais ir funkcijomis, [statymo ir

kitq teises aktq nustatYta'tvarka;
14.2. teikti mokamas Paslaugas;
14.3. gauti paramq[statymq nustatyta tvarka;
14.4. valdyti, naudoti ir disponuoti savivaliybes perduotu turtu [statymq ir kittl teises aktq

nustatytaavuf;iyu*ri 
Lietuvos Respublikos, Europos S4jungos fondq finansuojamuose

projektuose, tei[ti progamas ir projektu.s, siekiant gauti finansavim*

1 4.6. tobulinii CEntro dariuotojq kvalifikacij q bei ugdyti jq kompetll:tj*; .
14.7. uZsakyti (rezervuoti) apgyvendinimo-p*tuugit, transporto bilietus, bilietus I teatrus,

muziejus, koncertus, iporto ir kitus renginius bei prekiauti suvenyrais;

i'iog-rlla ti'lira 1 ;,.
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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

Kopiia tikr"a
T'ltr i ;t;".:i;;""i.: l!:,: ! : l':''^:t



. tq

4

19.6. Cento turto valdym4 naudojim4 ir juo disponavimq [statymq ir kitt{ teises aktq nustatyt4

tvarka ir s{ygomis;
1 9,7. darbo saugos insrukcij q laikymqsi Cenfre;
19.g. kitus veiksmus, kuriuos lstaigos vadovui nustato [statymai, kiti teises aktai ir SieNuostratai.

V. DARBO SANTYKIAI IR APMOKEJIMAS

20. Centro darbuotojq darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

21. Centro darbuotojqdarbo uZmokestis nustatomas ir mokamas Lietuvos Respublikos

istatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

VI. CENTRO FINANSAVIMAS, TURTAS IR LEsOS,
JU NAUDOJIMO TVARKA

22. Centras finansuojamas i5 Svendioniq rajono savivaldybes biudZeto'

23. Savininkas nuslato Centrui bendrq biudZeto asignavimq sumfo asignavimus darbo

uZmokesdiui ir turtui isigYti'
24, Centro turtq sudaro ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis

pastatai ir patalpos perduoti valdyti patikejimo teise arba pagal
istekliai, leSos i5 Europos Sqjungos struktlriniq ir kitq remimo

turtas - jos veiklai naudojami
panaudos sutartis, finansiniai
fondq kitas su Centro veikla

susijgs teisetai igytas turtas.
25. Centro le5as sudaro:
25.1. Savivaldybes biudZeto asignavimai;
25.2. pajamos, gautos uZ Centro teikiamas paslaugas;
25.3. Fondg oiganizacijq kitq juridiniq ir fiziniq asmenr{ dovanotos ar kitaip teisetais

bfldais perduotos lesos, tikslines paskirties lesos pagal pavedimus;
25.4. kitos teisetai igytos leSos.
26. Centro iSlaidas sudaro:
26.1, darbuotojq darbo uZmokestis, valstybinio privalomojo draudimo ir kitos fmokos,

susijusios su darbo santykiais;
26.2. Centro turto i5laikymo iSlaidos;
26.3. kitos i5laidos, susijusios su Centro veikla.
27. Centras jam priskirt4 Svendioniq rajono savivaldybei ar valstybei priklausant[

nuosavybes teise ir titq tuttq valdo, naudoja ir juo disponuoja Lietuvos Respublikos valstybes ir

savivalbybiq turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ir kitq istatymq bei Svendioniq rajono

savivaldybes tarybos nustatyta'tvarka. 'i

28. Centro buhalterine apskaita organizuojama ir tvarkoma, vadovaujantis Lietuvos

Respublikos buhalterines apskaitos [statymu, Lietuvos Respublikos vieSojo sektoriaus
atskaitomybes, istatymu, Vie5ojo sektoriaus apskaitos finansines atskaitomybes standartais

rySAFAS), Svendioniq rajono savivaldybes tarybos sprendimais, Centro direktoriaus
patvirtintomis apskaitos politika ir finansq kontroles taisyklemis.

' VU. CENTRO VEIKLOS KONTROLT

29. Centro finansines veiklos kontrolg vykdo Svendioniq rajono savivaldybes Kontroles ir

audito tarnyba, rajono savivaldybes administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius ir kitos

[statymq [galiotos kontroles institucijos.
30. Centro veiklos prieZiflrq utli.t u Svendionirl rajono savivaldybes taryba ir Svendioniq

rajono avivaldybes administracija,
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IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

31. Centro nuostatus tvirtina ir keidia Svendioniq rajono savivaldybes taryba.
32. Centro nuostatai registruojami teises aktq nustatyta tvarka.
33. Centras reorganizuojuruJ, pertvarkomas ir likviduojamas Svendioniq rajono savivaldybes

tarybos sprendimu teises aktq nustatyta tvarka,
34. VieSi Centro prane5imai skelbiami Svendioniq rajono savivaldybes

www.svencionys.lt
tinklapyje
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