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Klaipedos raj ono savivaldybes tarybos
2014-l l-27 sprendimu Nr. Tl 1 -535

KLAIPEDOS RAJONO TURIZN'O INFORMACIJOS CENTRO NUOSTATAI

I. BENDROSIOSNUOSTATOS

1. Klaipedos rajono tvrizmo informacijos centras (toliau - Centras) yra juridinis asmuo, turintis fiki
ir teisini savaranki5kum% savo sqskaitas bankq istaigose, antspaud4 nuostatus.

2. Sie nuostatai reglamentuoja Centro veikl4 jos tikslus ir uZdavinius, teises ir pareigas, dar!
organizavimq finansinE veiklq dokumentq valdymq ir saugojim4 Centro registravimq reorganizavim
pertvarkymq bei likvidavim4.

3. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikr
istatymais, Vyriausybes nutarimais, Valstybinio turizmo departamento norminiais aktais, Savivaldybr
tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus [sakymais ir Siais nuostatais.

4. Savininkas - Klaipedos rajono savivaldybe.
5. Teisine forma - biudZetine istaiga.
6. Buveine - Kvietiniq g. 5,LT-96122 Gargldai, Klaipedos rajonas.
7. [staigos veiklos ruSys (pagal EVRK):

180000 Spausdinimas ir ira5ytq laikmenq tiraLavimas;
47 6100 Knygq maZmenine prekyba specializuotose parduotuvese ;
477810 Suvenyrq meno dirbiniq ir religiniq reikmenq specializuotamaLmenine prekyba;
477840 Kita specializuota maZmenine prekyba;
503 000 Vidaus vandenq keleivinis transportas;
552000 Poilsiautojq ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla;
553000 Poilsiniq transporto priemoniq priekabq aik5teliq ir stor,yklaviediq veikla;
580000 Leidybine veikla;
63 0000 Informaciniq paslaugtl veikla;
651200 Ne gyvybes draudimas;
651210 Kelioniq draudimas;
702200 Konsultacind verslo ir kito valdymo veikla;
730000 Reklama ir rinkos tyrimas;
743000 Vertimo raStu ir LodLiuveikla;
7 7 1220 Turistinirl autobusrl nuoma;
772100 Poilsio ir sporto reikmenq nuoma ir iSperkamoji nuoma;
7 7 21 50 Kitq turizmo priemonirl nuoma;
773400 Vandens transporto priemoniq ir [rangos nuoma ir i5perkamoji nuoma;
7 9 1 0 00 Kelioniq agenhlry ir ekskursij q or ganizatoriq ve ikla;
799000 Kitq i5ankstinio uZsakymo ir susijusiq paslaugq veiklp;
823000 PosedZiq ir verslo renginiq organizavimas;
850000 Svietimas;
932900 Kita pramogq ir poilsio organizavimo veikla.
Centras gali uZsiimti ir kita veikla, nedraudZiama Lietuvos Respublikos teises aktq ir savinink

leidus.
8. Centro veikla neterminuota.
9. Centro iikiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

10. Centro savininko teises ir pareigas igyvendina Klaipedos rajono savivaldybes taryba.
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11. Savininkas perduoda Centrui panaudos bDdu patalpas ir finansuoja Centr4 pagal savininko
pan'irtint4 asignavimq s4matq bei Centro paruo5tas veiklos programas.

12. Centro veikl4 kontroliuoja savininkas ir kitos Lietuvos Respublikos teises aktuose nurodytos
institucijos.

13. Centro nuostatus, jq pakeitimus ir papildymus tvirtina savininkas Centro direktoriaus ar
savininko iniciatyva.

II. TIKSLAI IR UZU,A.VTNI.A.T

14. Centro tikslai - teikti turizmo informacijos ir kitas turizmo paslaugas, tenkinti vie5uosius
interesus vykdant visuomenei naudingq veikl4.

15. Centro uZdaviniai:
1 5. 1 . UZtikrinti turistines informacij os apie Klaipedos raj on4 sklaid4.
15.2. Plesti turizmo paslaugq [vairovE, uZtikrinti geros kokybes ir nustatytus reikalavimus

at itinkandias turizmo paslaugas.
15.3. Vykdyti aktyvias ir pastovias Klaipedos rajono turizmo rinkodaros priemones.
15.4. Formuoti Klaipedos rajono kaip turizmui patrauklaus rajono [vaizd[.

III. VEIKLA

16. Centras tvarko ir teikia turizmo paslaugq ir i5tekliq duomenis Nacionalinei turizmo informacijos
s is temai .

17. Vykdo savivaldybes teritorijos turizmo i5tekliq ir paslaugq rinkotyrq ir rinkodarq;
18. PriZi[ri kaimo turizmo, nakvynes ir pusrydiq bei turistines stovyklos paslaugos teikimo

reikalavimq r,ykdym4.
19. Teikia pasillymus del turizmo paslaugq pletojimo Valstybiniam turizmo departamentui ir

Savii'aldybes tarybai rengti turizmo pletros priemoniq planus.
10. Organizuoja kvalifikacijos kelimo kursus, seminarus turizmo paslaugas teikiantiems

s:cc ia l is tams;
I1. Skelbia informacinE medZiag4 apie Klaipedos rajone teikiamas turistines paslaugas, rajono

. : ::a struktDr4 iZymybes.
-, :1. Organizuoja informacines ir reklamines medZiagos leidyb4.

! - 1,1. Bendradarbiauja ir keidiasi informacija su Lietuvos ir uZsienio kultlros, turizmo informacijos
: -:-:iais. muziejais, kelioniq ir turizmo agent[romis, koncertinemis organizacijomis, meno kolektyvais,
.. -:. :inemis organizacijomis.

-:. Dal).vauja [vairiose respublikinese ir tarptautinese turizmo pletros programose, projektuose.
--< RuoSia veiklos ataskaitas.

,, ?::il:: : ilil:'"],lif,i#: 
irr komi s ii q ve ikl0j e

-: Teikia informacij4 Kiaipedos rajono savivaldybes .administracijos rengiamuose ir
_-- -: ::ramuose turizmo projektuose.

- - ):.n auja Klaipedos rajono savivaldybes turizmo tarybos veikloje.

IV. TEISES IR PAREIGOS

- : . - - : : .1  te tSeS:

-: . . rureti s4skaitas bankuose [statymq nustatyta tvarka;
: . l. sudaryli sutartis bei prisiimti isipareigojimus;
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30.3. atsiskaityti ui. pateiktas prekes ir atliktus darbus bet kuria sutarta forma, neprie5taraujandia
Lietuvos Respublikos istatymams ir kitiems teises aktams;

30.4. teikti mokamas paslaugas, atlikti sutartinius darbus bei nustafrti jq kainas, skelbti
konkursus darbams atlikti:

30.5. valdyti, saugoti ir naudoti Centrui perduot4turt4 ir nustatlrta tvarka juo disponuoti;
30.6. organizuoti Centro veiklq ir tvarkyti jos apskaitqpagal istatymus ir savininko nustatlrt4

tvark4;
30.7. pirkti ar kitaip isigfi turta ji valdyi, naudotis ir disponuoti juo istatymq ir Siq nuostatq

nustatyta tvarka;
30.8. stoti i ne pelno organizacijq asociacijas, i5 jq ir I tarptautines, bei dalyvauti jq veikloje;
30.9. Savivaldybes tarybos pritarimu steigti ne pelno organizacijq asociacijas ir dalyvauti jq

veikloje;
30.10. gauti paramq ir bflti paramos gaveju;
30.1 1. tureti tamybines patalpas;
30.12. reikalauti, kad pagrindinese turistrl atvykimo vietose, centro prieigose butq [rengti

s r lenklai, nurodantys, kur yra Turizmo informacijos centras;
\- 30.13. uLmegrtitarptautinius rySius;

30.14. gauti ir naudoti Lietuvos, uZsienio Saliq ir tarptautiniq organizacijLl programq, teikiandiq
techning, materialing ir finansinq pagalb6 le5as;

31. Centro pareigos:
31.1. teikti veiklos ataskait4 Klaipedos rajono savivaldybes tarybai kart4 per metus iki geguZes

menesio, prie5 tai j4 pristadius Savivaldybes turizmo tarybai;
31.2. naudoti i5 Klaipedos rajono savivaldybes gaunamas lesas tik Centro nuostatuose

nustatlrtiems tikslams [gyvendinti ;
31.3. uZtikrinti Centro darbuotojams saugias darbo s4lygas;
31.4. teikti savininkui ir kitoms Lietuvos Respublikos istatymq nustatlrtoms institucijoms

ataskaitas ir reikaling4 informacij 6
3 I . 5. uZtikrinti statistiniq ir finansinirl ataskaitq teisingum4.

V. CENTRO VALDYMAS

a r^ 32. Centro valdymo organas yra administracija, kuri organizuoja Centro veikl4 ir dirba
5l vadovaudamasi Lietuvos nespubliko, t"ir", aktais.

33. Centre turi bUti administracijos vadovas ir buhalterinds apskaitos tvarkytojas.
34. Centro administracijai vadovauja direktorius, kuri skiria ir atleidLia savininkas Lietuvos

Respublikos teises aktq nustat5rt a tv arka.
35. Direktoriaus atlyginimo koeficient4 centro vidaus struktflr4 pareigybiq s4ra54 tvirtina

savininkas.
36. Centro buhalterinE apskaitq ir atskaitomybq tvarko buhalterines apskaitos tvarlqtojas.
37. Centras savo santykius su juridiniais ir fiziniais asmenir.nis grindLia sutardiq ir susitarimq

pagrindu.
38. Centras teikia mokamas paslaugas vadovaudamasis Savivaldybes tarybos patvirtintomis

paslaugq kainomis ir tarifais, i5skyrus tuos atvejus, kai juos reglamentuoja valstybe.
39. Gyventojq pra5ymai, pasiulymai, paklausimai ir skundai priimami bei klientai aptarnaujami

vadovauj antis Lietuvo s Re spubliko s te i se s aktq nustafrt a tv arka.
40. Centrui vadovauja direktorius, kuris turi Sias teises ir pareigas:

40.1. vykdyti nuostatuose nustatl't4veiklqbei savininko pavestas funkcijas;
40.2. vadovauti strateginio plano, metines veiklos programos rengimui, jq igyvendinimui;
40.3. organizuoti turizmo paslaugq teikimo proces% turizmo programq rengim4 bei



rezultat)lliu rltqni:
40.-1. Li':ct1i: -riiirn.r.r biudZeto asignavimus Centrui i5laikyi ir s4matose numat5rtoms

pri emondms llrun-< -:,:.ri :
40.-i. ktnlrc.iucri ir nkdlri savo turtinius isipareigojimus;
40.6. nu-.-ra+ra n'arka- terminais ir forma rengti ir teikti buhalterines ir veiklos apskaitos

informaci_ia- a-.igr-arimq raldrtojams, mokesdiq administratoriams, valstybes ir savivaldybiq
institucijoms:

40.7. uzikinti hnansiniq ir statistiniq ataskaitrl teisingum6
40.8. rel\ri Centro vardu bei duoti [galiojimus vykdyi toms funkcijoms, kurios priklauso jo

kompetencilai:
-10.9. astovauti Centrui valstybes ir savivaldybirl institucijose, [staigose bei organizacijose;
40.10. sudaryti Centro vardu sandorius, pasira5yti dokumentus;
40.11. didinti ar maZinti teikiamq turizmo paslaugq apimtis, keisti jq rD5is, atsiZvelgdamas i

Lietur'os Respublikos teises aktus, savininko skiriamus asignavimus bei savininko rekomendacijas;
-+0.11. organizuoti Centro metines ataskaitos rengim4;
40.13. priimti i darba bei atleisti i5 jo Centro darbuotojus, kuriq skaidius priklauso nuo

paslaugq gar-ejq skaidiaus;
40.1-+. rengti ir tvirtinti darbuotojq pareigybiq apra5ymus, taisykles, tvarkos apra5us,

leisti [sa$mus bei kitus tvarkomuosius dokumentus jo kompetencijai priskirtais klausimais;
40.15. nustafrti darbuotojq tamybinius atlyginimus (koeficientus), priedus prie

tarn;'binirl atlyginimq bei kitas darbo apmokejimo s4lygas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
teises aktais;

40.16. skatinti darbuotojus ir skirti jiems drausmines nuobaudas;
40.17 . telkti kolektyv4 Centro tikslq ir uZdaviniq [gyvendinimui, kfrrybinei veiklai bei

profesiniam tobulejimui, atsalqrti uZ [staigos veiklq
40.18. uZtikrinti turizmo paslaugrl gavejq teisiq ir teisetq interesq apsaug% efektyvrl

Centro materialinir6 finansiniq bei Zmogi5kqjq i5tekliq panaudoj im4;
40.I9. teikti informacij4visuomenei apie Centro veikl4 ir teikiamas paslaugas;
40.20. gauti reikaling4 informacij4 i5 valstybes ir savivaldybiq institucijq [staigq bei

organizacijq;
40.2L kelti kvalifftacij 4;
40.22. tureti kiq teisiq ir pareigq jei jos neprie5tarauja Lietuvos Respublikos teises

aktams.

VI. FINANSINE VEIKLA

41. Centro finansines veiklos kontrolE vykdo asignavimr4 valdyojas, savininkas, kontroles
funkcijas atliekandios [staigos Lietuvos Respublikos teises aktq nustat5rtatvarka.

42. Centras panaudos b[du valdo ir Lietuvos Respublikos teises aktq nustat5rtatvarka
disponuoja turtu ir finansiniais i5tekliais.

43. Centro le5as sudaro:
43.1 savivaldybes biudZeto le5os;
43.2. valslTbes biudZeto le5os;
43.3. uL, turizmo paslaugas gautos le5os;
43.4. labdaros (aukq), paramos le5os;
43.5. kitos teisetu btrdu igytos 1e5os.

44. Centras, sudarydamas bei vykdydamas savo biudZet4 vadovaujasi Lietuvos Respublikos
teises aktais.

45. Centras naudoja le5as istatymq savininko ir asignavimq valdyojo nustaQrta tvarka.



46. Savininkas finansuoja Centr4 pagal
priemones.
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Klaipedos rajono strateginiame veiklos plane numatlrtas

47- Centro direktorius turi teisE keisti s4matose numafrtas lesas pagal straipsnius,
vadovaudamasis savininko nustatyta Iv arka.

48. Centro direktorius ir buhalterines apskaitos tvarkytojas atsako uZ Centro finansines
apskaitos vykdym4, le5q panaudojim4 pagal s4mat4 finansiniq ir statistiniq ataskaitq teisingumq.

vII. ISTAIGOS F,ILIALAI

49' Centras gali tureti filialq. Filialas yra istaigos padalinys, turintis atskir4buveing. Filialas
nera juridinis asmuo ir veikia istaigos, kaip 

-juridinio 
asmens, vardu pagal Centro istatus iradministracijos vadovo suteiktus igaliojimui, kurie nurodyi filialo nuostatuose. Filialq

skaiEius neribojamas. Filialui yra leidZiama tureti saskaita.

\.Itr. DOKT]MENTU VALDYMAS, SAUGOJIMAS IR VIESU PRANESIMU SKELBIMAS

50' Centro dokumentq valdym4 ir saugojim4 reglamentuoja Lietuvos Respublikos archyvrl
lstatymas, Dokumentq rengimo, Dokumentr.l tirarkymo 

- 
ir apskaitos iaisykles, Centro metqdokumentacijos planas, suderintas su savininku, bei kiti ieises aktai.

51. Centro vieSi prane3imai nuolat skelbiami Klaipedos rajono laikra5tyje.

IX. REGISTRAVIMAS, REORGANIZAVIMAS, PERTVARI(YMAS IR LIKVIDAVIMAS

52' Centr4pertvarko, reorganizuoja ir likviduoja savininkas Lietuvos Respublikos civilinio kodeksoir kitq teises aktq nustatyt a tvarka.

Savivaldybe m Vaclovas Dadkauskas

t-,:<
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