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27 d.  sprendimu Nr.  T11-215

KLAIPEDOS RAJONO TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO NUOSTATAI

T. BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Klaipedos rajono turizmo informacijos centras (toliau - Centras) yra juridinis asmuo, turiintis
lkini ir teisini savarankiSkum4, savo s4skaitas bankq istaigose, antspaud4, nuortutur.

Z. Sie nuostatai reglamentuoja Centro veikl4, jos tikslus ir uZdavinius, teises ir pareigas, darbo
organizavimq, finansing veikl4, dokumentq valdym4 ir saugojim4, Centro registravim4,
r eor ganizavim4, pe rtvarkym4 bei likvidavi mq.

3. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos RespubliLkos
istatymais, Vyriausybes nutarimais, Valstybinio turizmo depafiamento norminiais aktais. Savivaldvbes
tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus isakymais ir Siais nuostatais.

4. Centro savininkas - Klaipedos rajono savivaldybe.
5. Centro teisine forma - biudZetine istaiga.
6. centro buveine - Kvietiniq g. 5, LT-96122 Gargldai, Klaipedos rajonas.
7. fstaigos veiklos rlSys (pagal EVRK):

l8.l Spausdinimas ir sr-rsijusiq su tuo paslaugq veikla;
47.78.10 SLrvenyrll, meno dirbiniq ir retiginiq reikmenr-1specializuota maZmenine prekyba;
47.78.90 Kita specializuota maZmenine prekyba;
47.99 Kita maZmenind prekyba ne parduotuvdse,kioskuose ar prekyvietese;
50 Vandens transpoftas;
50.3 Vidaus vandenq keleivinis transpoftas;
55.2 Poilsiautojq ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla;
55.3 Poilsiniq transporto priemoniq, priekabq aik5tetiq ir stovyklaviediq veikla;
55.9 Kita apgyvendinimo veikla;
56 Maitinimo ir gerimo teikimo veikla;
58 Leidybine veikla;
58.19 Ki ta  le idyba;
63 Infbrmaciniq paslaurgil veikla;
65.1 Draudimas;
65.1,2.1 0 Kelioniq draudimas;
70.22 Konsultacind verslo ir kito valdymo veikla:
73 Reklama ir rinkos tyrimas;
73.1 RekLama;
74.30 Vertimo ra5tu ir LodLiu veikla;
77 .12.20 Turistiniq autobusq nuoma;
77.12.21 Poilsio ir sporto reikmenq nuoma ir i5perkamoji nuoma,
77.21.10 Pramoginiq valdiq nuoma;
77 .21.30 Dviradiq nuoma;
77 ,21.50 l( i tq tr.rr izmo priemoniLl nlroma;
77.34 Vandens transporto priemoniLl iL jrangos nl lonla ir isperkamoji nr-Loma;
79 KeLioniq agenturrr-1, ekskr-rrsijtl organizatoriq, i5ankstinio r-LZsakymo ir sr,rsijLrsiLl paslaugr-1

veikla;
79. i Kelioniul agentr"lrul ir eksl<Lrrsijr4 organizatoriLl veikla;
79.9 Kitll iSankstinio uZsakymo ir sr_rsijusiq paslar-Lgr4 veikla;
82.30 PosedZir-1 ir velslo renginiq organizavimas;
^ -  x  .
E) Svlet lmas:
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93.29 Kita pramogq ir poilsio organizavimo veikla.
Centras gali uZsiimti ir kita veikla, nedraudZiama Lietuvos Respublikos teises aktq ir savininkui

leidus.
8. Centro veikla neterminuota.
9. Centro [kiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
10. Centro savininko teises ir pareigas igyvenclina Klaipedos rajono savivaldybes taryba.
11. Savininkas perduoda Centrui panaudos b[du patalpas ir finansuoja Centra, pagal savininko

patvirtint4 asignavimq s4mat4 bei centro paruostas veiklos programas.
12. Centro veikl4 kontroliuoja savininkas ir kitos Lietuvos Respublikos teises aktuose nurodytos

institucijos.
13. Centro nuostatus, jrl pakeitimus ir papildymus tvirtina savininkas Centro direktoriaus ar

savininko iniciatyva.
14. centro interneto svetaineje wl:lt:klalpqdosraj_onagJl skelbiami viesi pranesimai bei kita

informacija apie Centro veikla.

IT. TIKSLAI IR UZNRVTNNT

15. Centro tikslai - teikti turizmo informacijos ir kitas turizmo paslaugas, tenkinti viesuosir,rs
interesus vykdant visuomenei nauding4 veikl4, skatinti vietini ir atvykstam4ji turizm4 Klaiped.s
rajone.

16. Centro uZdaviniai:
16.1. uztikrinti turistines informacijos apie Kraipedos rajon4 sklaid4.
16.2. Plesti turizmo paslaugq ivairovg, uZtikrinti geros kokybes ir nustatytgs reikalavimus

atitinkandias turizmo paslaugas.
16.3. Vykdyti aktyvias ir pastovias Klaipedos rajono turizmo rinkodaros priemones.
16.4. Formuoti Klaipedos rajono kaip turizmui patrauklaus rajono ivaizdi..

TTI. VEIKLA

[7.  Centras:
17.1. renka, kaupia, parengia ir teikia infbrmacij4 apie kultlrinio ir gamtinio turizmo i5teklius

Klaipedo s raj one turistams, raj o no gyventoj ams ;
17 .2. reprezentuoja Klaipedos raj on4, reklamuoj a lankomus obj ektus;
17.3. rengia,leidLia ir platina informacinius bei kartografinius leidinius apie turizmo i5teklius

rr paslaugas;
17 .4. tvarko ir teikia turizmo paslaugq ir i5tekliq duomenis Nacionalinei turizmo

sistemai;
informacijos

17.5. kaupia statisting informacij4 apie Centro tankytojus ir kiekvien4 ketvirti pateikia
nr,rstatyto s fo rmos suvestines Lietuvo s S tatistiko s departamentui ;

17.6. kuria ir pletoja turizmo reikmems skirtas duomenq bazes, informacines sistemas,
interneto puslapius, isijungia i tarptautinius turizmo interneto portalus, duomenq bazes ar interneto
puslapius, siekiant pagerinti informacijos teikim4 bei skatinti turizmo paslaugq ir produktq vartojim4;

17.7. rengia ir vykdo ivairias turizmo rinkodaros priemones, turizmo viesinimo,
populiarinimo kampanijas ir renginius, siekiant Klaipedos rajono, kaip turizmo traukos objekto,
iva izdLio ger in imo;

17.8. vykdo turizmo infbrmacijos sklaid4 ir viesinim4 Lietr-rvos ir tarptautinese rinkose;
17.9. vykdo savivaldybes teritorijos turizmo iStekliq ir paslaugq rinkotyr4 ir rinkodar4;
17.10. teikia pasihlymus del turizmo pletojimo Savivaldybes tr,rrizmo tarybai;
17.lL. rengia ir (ar) dalyvauja rengiant turizmo pletros programas ir projektus;
17.12. organizuoja kvalifikacijos kelimo kursus, seminarus turizmo puriuugq teikejams;
17.13. vykdo kulturing veikl4 - centro filiale J. GiZo etnografineje sodyboje organizuoja

parodas, dailininkq, kalviq, fotografq plenerus;
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17.14. vykdo kult[rines edukacijos uZsiemimus, pristatandiuslaivadirbystes ir Zvejybos
tradicijas, tautini kostiumE, kalb4, kulinarini paveld4;

17.15 bendradarbiauja ir keidiasi informacija su Lietuvos
informacijos centrais, muziejais, kelioniq ir turizmo agentlromis,
meno kolektyvais, krlrybinemis organizacijomis;

17.16. dalyvauja ivairiose respublikinese ir tarptautinese turizmo
projektuose;

pletros programose,

17.17. teikia vietiniq kelioniq organizavimo paslaugas Kelioniq organizavimo paslaugq
taisykliq nustatyta tvarka;

17.18. parduoda keliones bilietus, skrydZiq bilietus, turizmo paslaugq paketus;
17.19. parduoda ivairius leidinius, suvenyrus, meno dirbinius ir kitus gaminius;
17.20. organizuoia parodas, leidiniq bei kulturinio turizmo objektq pristatymus;
17 .21. ruo5ia veiklos ataskaitas;
17.22. dalyvauja ivairirl darbo grupiq, komisijq veiktoje;
17.23. tvarko dokumentq archyv4;
17.24. teikia informacij4 Klaipedos rajono savivaldybes administracijos rengiamuose ir

[gyvendinamuose turizmo projektuose;
17.25. dalyvauja Klaipedos rajono savivaldybes turizmo tarybos veikloje.

IV. TEISES IR PAREIGOS

18. Centro teisds:
18. 1. tureti s4skaitas bankuose istatymq nustatyta tvarka;
18.2. sudaryti sutartis bei prisiimti isipareigojimus;
18.3. atsiskaityti uL pateiktas prekes ir atliktus darbus bet kuria sutarta form6.

neprie5taraujandia Lietuvos Respublikos istatymams ir kitiems teisds aktams;
18.4. teikti mokamas paslaugas, atlikti sutartinius darbus bei nustatyti jq kainas, skelbti

konkursus darbams atlikti;
18.5. valdyti, saugoti ir naudoti Centrui perduot4 turt4 ir nustatyta tvarka juo disponuoti;
18.6. organizuoti Centro veikl4 ir tvarkyti jos apskaitEpagal istatymus ir savininko nustatyt4

tvark4;
18.7. pirkti ar kitaip isigyti turt4, j! valdyti, naudotis ir disponuotijuo lstatymLp ir Siq nuostatU

nustatyta tvarka;
18.8. stoti ine pelno organizacljLl asociacijas, i5 jq ir itarptautines, bei dalyvautijq veikloje;
18.9. Savivaldybes tarybos pritarimu steigti ne pelno organizacljLl asociacijas ir dalyvautijq

veikloje;
18.10. gauti param4 ir btti paramos gaveju;
18. 1 l. tureti tarnybines patalpas;
18.12. reikalauti, kad pagrindinese turistq atvykimo vietose, centro prieigose bntq irengti

Zenklai, nurodantys, kur yra Turizmo intbrmacijos centras;
1 8. I 3. uimegztr tarptautinir,rs ry5ius;
18.14. gauti ir naudoti Lietuvos, r"rZsienio Salir4 ir tarptautiniq organizacijq programq,

teikiandiq techning, materialing ir finansing pagalb4, leSas;
19. Centro pareigos:

19.1. teikt i  veikLos ataskait4 Klaipedos rajono savivaldybes tarybai kart4 per rnetus iki
geguZes menesio, prieS taij4 pristacius Savivaldybds turrizmo tarybai;

19.2. naudoti i5 Klaipedos rajono savivaldybes gaunamas lesas tik Centro nuostatuose
nr-rstatytiems tikslams igyvendinti;

19.3. urZtikrinti Centro darbuotojams saugias darbo s4lygas;
19.4. teikti savininkui ir kitoms Lietuvos Respublikos istatymq nr-rstatytoms institucijom.s

ataskaitas ir reikaling4 informacij4;
I9.5. uZtikrinti statistiniq ir finansiniLl ataskaitq teisingum4.

ir uZsienio kult[ros, turizmo
koncertindmis organizacij omi s,
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V. CENTRO VALDYMAS

20. Centro direktorius yra vienasmenis istaigos valdymo organas. Jis organizuoja Centro veikt4
ir dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teises aktais.

21. Centro direktoriq skiria ir atleidZia savininkas Lietuvos Respublikos teises aktq nustaty.ta
tvarka.

22. Direktoriaus atlyginimo koeficient4, didZiausi4 leistin4 pareigybiq skaidiq tvirtina savininkas.
23. Centro buhaltering apskaitq ir atskaitomybg tvarko buhalterines apskaitos tvarkytojas.
24. Centras savo santykius su juridiniais ir fiziniais asmenimis grindZia sutardiq ir susitarimq

pagrindu.
25- Centtas teikia mokamas paslaugas vadovaudamasis Savivaldybes tarybos patvirtintomis

paslaugq kainomis ir tarifais, iSskyrus tuos atvejus, kai juos reglamentuoja valstybe.
26. Gyventojq pra5ymai, pasiulymai, paklausimai ir skundai priimami bei klientai aptarnaujami

vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktu nustatyta tvarka.
27. Direktorius turi Sias teises ir pareigas:

27.1. organizuoti Centro darbq, kad britq igyvendinami Centro tikslai bei savininko
funkciios:

27.2. vltifuinti, kad b[tq laikomasi istatymq, kitq teises aktq ir Centro nuostatq;
27 .3. nustatyta tvarka priimti ir atleisti Centro darbuotojus;
27.4. tvttrnti Centro struktur4 ir pareigybiq s4ra54, nevir5ijant nustaty.to didZiausio leistino

pareigybiq skaidiaus;
27 .5. organizuoti Centro buhaltering apskait4 pagal Lietuvos Respublikos buhalterines

apskaitos istatymQ;
27.6. vltlkrinti racionalq ir taupq le5q bei turto naudojim4, veiksming4 istaigos vidaus

kontroles sistemos klrim4, jos veikim4 ir tobulinim4;
27.7. naudoti skirtus biudZeto asignavimus Centrui i5laiky.ti ir s4matosenumatltoms

priemonems finansuoti;
27.8. kontroliuoti ir vykdyti savo rurtinius isipareigojimLrs;
27.9. nustatyta tvarka, terminais ir forma rengti ir teikti buhalterines ir

informacij4 asignavimq valdytojams, mokesdiq administratoriams. valstybes
institucijoms;

27 .10. uZtikrinti finansiniq ir statistinir_1 ataskaittl teisingum4;
27.11. veikti Centro vardu bei duoti igaliojimus vykdyti toms ftrnkcijoms, kurios priklar-rso jo

kompetencijai;
27.12. atstovauti Centrui valstybes ir savivaldybiq institucijose, istaigose bei organizacijose;
27 .13. sudaryti Centro vardu sandorius, pasira5yti dokumentus;
27.14. didinti ar maLinti teikiamr4 turizmo paslaugq apimtis, keisti jq rlSis, atsiZvelgdamas !

Lietuvos Respublikos teises aktus, savininko skiriamus asignavimus bei savininko rekomendaciias;
27 .15. organizuoti Centro metines ataskaitos rengim4;
27.16. rengti ir tvirtinti darbuotojq pareigybiq apra5ymus, taisykles, tvarkos apra5us,

leisti isakymus bei kitus tvarkomuosius dokumentus jo kompetencijai priskirtais klausimais;
27.17. nustatyti darbuotojq pareiging alg4, priemokas bei kitas darbo apmokejimos4lygas,

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisds aktais.
27 .18. skatinti darbLLotoj us ir skirti j iems drausmines nr-robaudas;
27.19. telkt i  kolektyv4 Centro t ikslq ir LLZdaviniLl igyvendinimr-ri ,  kr- lrybinei veiklai

pro f'es i niam to bulej imuri;
27 .20. uZtikrinti turizmo paslaugr4 gavej L1 teisiLl ir teisetq interesq apsaug4, efektyvq

Centro materialiniq, hnansiniLl bei Zmogi5kr"j q iStekliq panaudoj im4;
27 .21 . teikti infbrmacij4 visuomenei apie Centro veikl4 ir teikiarnas paslar-rgas;
27 .22. gauti reikaling4 informacij4 i5 valstybes ir savivaldybiq institucijq, istaigq bei

organizacijq;

pavestos

veiklos apskaitos
ir savivaldybirl

bei
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27 .23. kelti kvalifikacij4;
27 .24. tureti kitq teisiq ir pareigq, jei jos nepriestarauja Lietuvos Respublikos teises

aktams.

VI. FINANSINE VEIKLA

28. Centro finansines veiklos kontrolg vykdo asignavimq valdytojas, savininkas, kontroles
funkc ij as atliekandio s lstaigo s L ietuvo s Respub likos teises aktq nustat yta tv arka.

29. Centras panaudos bDdu valdo ir Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka
disponuoja turtu ir finansiniais i5tekliais.

30. Centro le5as sudaro:
30.1 savivaldybes biudZeto le5os;
30.2. valstybes biudZeto leSos;
30.3. uZ. turizmo paslaugas gautos leSos;
30.4. labdaros (aukq), paramos le5os;
30.5. kitos teisetu b[du igytos 1e5os.

31. Centras, sudarydamas bei vykdydamas savo biudLet4, vadovaujasi Lietuvos
Respublikos
teises aktais.

32. Centras naudoja le5as istatymq, savininko ir asignavimq valdytojo nustatyta tvarka.
33. Savininkas finansuoja Centr4 pagal Klaipedos rajono strateginiame veiklos plane numaty.tas

priemones.
34. Centro direktorius turi teisg keisti s4matose numatytas leSas pagal straipsnius,

vadovaudamasis savininko nustatyta tvarka.
35. Centro direktorius ir buhalterines apskaitos tvarkytojas atsako r-rZ Centro finansines

apskaitos vykdym4, le5q panaudojim4 pagal s4mat4, finansiniq ir statistiniq ataskaitq teisingum4.

VII. ISTAIGOS FILIALAI

36. Centras gali tureti filialq. Filialas yra istaigos padalinys, turintis atskir4 buveing. Filialas nera
juridinis asmuo ir veikia istaigos, kaip juridinio asmens, vardu pagal Centro istatus ir administracijos
vadovo suteiktus igaliojimus, kurie nurodyti filialo nuostatuose. Filiah4 skaidius neribojamas. Filialui
yra letdLiama tureti s4skait4.

VIII.  DOKUMENTU VALDYMAS, SAUGOJIMAS IR VIESU PRANESTMU SKELBIMAS

37. Centro dokumentq valdym4 ir saugojim4 reglamentuoja Lietuvos Respublikos archyvq
Istatymas, Dokumenttl rengimo, Dokumentrl tvarkymo ir apskaitos taisykles, Centro met.q
dokr"rmentacijos planas, suderintas su savininku, bei kiti teises aktai.

38. Centro vie5i prane5imai nuolat skelbiami Klaipedos rajono laikra5tyje.

IX. REGISTRAVIMAS, REORGANIZAVIMAS, PERTVARKYMAS IR LIKVIDAVTMAS

39. Centr4 pertvarko, reorganizuroja ir l ikviduoja savininkas Lietr-rvos RespLrblikos civi l inio
kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.


