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BIRSTONO TURJZMO INFORMACIJOS CENTRO
NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Sie nuostatai reglamentuoja biudZetines istaigos Bir5tono turizmo informacijos centro

(toliau Centras) savinink4, jo teises ir pareigas igyvendinandios institucijos teises ir pareigas,

tikslus, veiklos pobiidi, funkcijas, teises ir pareigas, valdymo organus ir jq kompetencij4, lesq

Saltinius ir jq naudojimo tvarkq, istaigos pertvarkymq, reorganizavimq ir likvidavim4.

2. Centro sutrumpintas pavadinimas - BirStono TIC.

3. Centro veiklos laikotarpis yra neribotas.

4. Centro savininkas yra Bir5tono savivaldybe (kodas 111103013, buveine BirStonas.

Jaunimo g. 2). Savininko teises ir pareigas iglwendinanti institucija - Bir5tono savivaldybes taryba.

5. Centro veikla grindZiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu,

BiudZetini4 istaigq, Turizmo ir kitais lstatymais, vyriausybes nutarimais, valstybinio turizmo

deparlamento notminiais aktais, Birstono savivaldybes tarybos sprendimais, kitais teises aktais ir
Siais nuostatais.

6. Centro buveines adresas - B. Sruogos g. 4, LT-59209 Birstonas.

7. Centro teisine forma - biudZetine fstaiga.

8. Centras yra vieSasis juridinis asmuo, turintis savo pavadinim4, nuostatus, einamqjq ir
nebiudZetiniq IeSq s4skaitas, antspaud4, nacionalines valiutos s4skaitas iregistruotuose Lietuvos

Respublikos bankuose.

II. SAVININKO TEISES IR PAREIGAS IGYVENDINANEIOS TNSTITUCIJOS
KOMPETENCIJA

9. Centro savininko teises ir pareigas igyvendina Bir5tono savivaldybes taryba:

9.1 . tvirtina, keidia ir pildo Centro nuostatus;

9.2. priima i pareigas ir i5 jq atleidZia Centro direktoriq;

9.3. priima sprendim4 del Centro buveines pakeitimo;

9.4. priima sprendimq del Centro reorganizavimo ir likvidavimo;

9.5. kontroliuoja Centro tamybos leSq apskait4 bei panaudojimq;



9.6. priima sprendim4 del Centro filialo steigimo ar jo veiklos nutraukimo;

9.7. skiria ir atleidZia likvidatoriq arba sudaro likvidacing komisij4 ir nutraukia jos

igaliojimus;

9.8. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos biudZeriniq istaigq lstatyme, Lietuvos

Respublikos vietos savivaldos istatyme ir kituose teises aktuose jos kompetencijai priskirlus

klausimus.

III. CENTRO VEIKLOS TIKSLAI, FUNKCIJOS, VEIKLOS SRITIS IR RUSYS

10. Centro veiklos tikslas kaupti ir skleisti turizmo informacij4, populiarinti Bir5ton4,

kurti sveting4 ir patrauklq jo ivaizdi, teikti mokamas ir nemokamas turizmo paslaugas Birstono

svediams siekiant kuo daugiau jq pritraukti i Bir5tono kurortq. Siekdamas Sio tikslo, Centras vykdo

Sias funkcijas:

10.1. renka, kaupia ir nemokamai teikia informacrj4 apie Biritono savivaldybeje

teikiamas turizmo paslaugas, lankomus objektus ir vietoves;

10.2. rengia, leidZia ir platina informacinius ir kartografinius leidinius apie turizmo

paslaugas, objektus, vietoves, turistines trasas ir mar5rutus.

10.3. tvarko, kaupia ir atnaujina BirStono savivaldybeje esandiq turizmo i3tekliq ir

turizmo paslaugq teikej t1 duomenis:

10.4. teikia duomenis Lietuvos turizmo sistemai;

10.5. reklamuoja Bir5ton4 kaip patrauklq turistams kurort4;

10.6. atlieka rinkos konjunktflros tyrim4, vie5osios nuomonds apklausas.

I 1. Centro veiklos sritis - turizmo informacija.

12. Centro veiklos rlsys:

79.90 Kitq i3ankstinio uZsakymo ir susijusiq paslaugq veikla;

1 8.'l 2 Kitas spausdinimas;

1 8.20 fraSytq laikmenq tiraZavimas;

47.78.10 Suvenyry, meno dirbiniq ir religiniq reikmenq specializuota maZmenine

prekyba;

4'7 .99 Kita maZmenine prekyba ne parduotuvese, kioskuose ar prekyvietese;

58.11Knygqleidyba;

58.19 Kita leidyba:

63.99 Kita. nieku kitur nepriskirta, informaciniq paslaugq veikla;

73.1 1 Reklamos agentlrq veikla;



73.20 Rinkos tyrimas ir vie5osios nuomon6s apklausa;

74.20 Fotografavimo veikla;

77.21.50 Kittl rurizmo priemoniq nuoma:

79.1 1 Kelioniq agent[rq veikla;

79. 12 Ekskursijq organizatoriq veikla;

82.30 PosedZiq ir verslo renginiq organizavimas;

93.29 Kita pramogq ir poilsio organizavimo veikla.

13. Centras gali uZsiimti ir kita veikla, kuri neprie3tarauja istatymams, Siems nuostatams

ir Centro veiklos tikslams.

14. Jei veiklai, numat)'tai Centro nuostatuose, reikalinga licencija (leidimas), tai toki4

licencij4 (leidim4) istaiga privalo tureti.

IV. CENTRO VALDYMAS, VALDYMO ORGANU KOMPETENCIJA

15. Centrui vadovauja direktorius - vienasmenis istaigos valdymo organas, kuri

konkurso bidu neterminuotam laikotarpiui Lietuvos Respublikos istatymq tvarka skiria ir atleidLia

savininkas

16. Direktoriaus atlyginim4 nustato savininkas.

I 7. Centro direktorius:

17.1. organizuoja biudZetines lstaigos darbq, kad butq igywendinami biudZetines lstaigos

tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

11 .2. tZttkrina, kad bltrl laikomasi istatymq, kitq teises aktq ir SiLl nuostatrl;

17.3. atstovauja Centrui valstybinese valdZios, valdymo ir kitose institucijose; r

1 7.4. teikia savininkui tvirtinti perspektyvines veiklos programas;

17.5. Centro vardu sudaro darbo ir kitas sutartis, reikalingas Centro veiklai uZtikrinti;

17.6. Centro darbuotojus priima ! darbq ir atleidZia teises aktq nustatlta tvarka, taip pat

atlieka kitas personalo valdymo funkcijas.

17.7. darbuotojams nustato tarnybinius atlyginimus bei priedus teises aktq nustatlta

tvarka;

17.8. leidZia isakymus, privalomus visiems Centro darbuotojams;

17.9. tvirtina istaigos struktur4 ir pareigybiq s4ra54, nevirSijant nustatlto didZiausio

leistino pareigybiq skaidiaus;

17.10. rDpinasi Centro intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais istekliais. darbu.

civiline ir prie5gaisrine sauga;



17.11. analizuoja, veflina Centro veikl4 bei darbo rezultatus ir organizuoja metines

ataskaitos rengim4;

11.12. telkia Centro darbuotojus tikslui, uZdaviniams, funkcijoms, numatytai veiklos

programai bei proj ektams fglwendinti;

17.13. tvirtina vidaus darbo tvarkos taisykles;

17.14. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes

istatym4 teikiami ataskaitq rinkiniai ir statistines ataskaitos b[tq teisingi;

17.15. uztikdna racionalq ir taupq lesq bei turto naudoj im4, veiksming4 biudzetines

istaigos vidaus kontroles sistemos suk[rim4, jos veikim4 ir tobulinim4;

17. 16. vykdo kitas teises aktais nustatytas funkcijas.

18. Centro finansing veiklq tvarko buhalteris.

19. Centro direktorius yra atskaitingas savininkui.

V. BIRSTONO TURIZMO CENTRO TURTAS IR LESOS

20. Centras disponuoja jos veiklai istatymq nustatyta tvarka perduotu Savivaldybes

turtu.

2i. Centro veikla finansuojama i5 Bir5tono savivaldybes biudZeto pagal patvirtint4

s4matq. Jos darbo uZmokesdio fond4 nustato savininkas.

22. Centro le3q Saltiniai:

23. 1. Savivaldybes biudZeto tiksliniai asignavimai;

23.2. pajamos, gautos i3 fiziniq arjuridiniq asmenq uZ suteiktas mokamas paslaugas;

23.3. 1e5os, gaunamos kaip parama, dovana, taip pat gautos pagal testamentq; r

23.4. Lietuvos ir uZsienio fondq asignavimai;

23.5. Valstybes ir investiciniq programq leSos;

23.6. kitos teisetai gautos l€Sos.

23. Centras yra paramos gavejas.

24. Centro finansing ir nking veikl4 turi teisg kontroliuoti savininkas ir kitos istatymq
nustatvtos instituciios.

VI. DARBO SANTYKIAI IR DARBO APMOKEJIMAS

25. Centro darbo santykius ir darbo apmokejimq reguliuoja Lietuvos Respublikos darbo

kodeksas, kiti Lietuvos Respublikos istatymai ir teises aktai.



26. Cenno darbuotojq atlyginimus nustato Centro direktorius, vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos Vldausybes nutarimais ir kitais teis6s aktais.

WI. CENTRO NUOSTATU TVIRTINIMAS, KEITIMAS IR PAPILDYMAS

27. Centro nuostatus ruoiia Centro direktorius.

28. Centro nuostatai keidiami ar papildomi Centro direktoriaus iniciatlwa arba savininko
iniciaq./a. Nauj4 nuostatq redakcijq tvirtina savininkas.

VIII. PRANESIMV SKELBIMO TVARKA

30. Centro

www.visitbirstonas.lt.

vie5i praneSimai skelbiami istaigos intemeto svetaineje

IX. CENTRO PERTVARKYMAS, REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDA\TMAS

31. centras perwarkomas, reorganizuojamas ar likviduojamas savivaldyb6s tarybos

Riita Kapadinskaite




