IREGISTRUOTA

PATVIRIINTA
Siauliq miesto savivaldybds tarybos
20t7 m. birZelio 29 d. sprendimu Nr. T-260

Snur,rt; TURIZMo TNFoRMACIJoS cENTRo
NUOSTAIAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

(toliau

Nuostatai) reglamentuoja
1" Siauliq turizmo informacijos centro nuostatai
biudZetines istaigos Siauliq turizmo informacijos centro (oliau - Centras) teisinq formq, savininkE,
jo teises ir pareigas, [gyvendinandios institucijos teises ir pareigas, buveinq, tikslus, veikios sritis ir
rti5is, funkcijas, valdymo organus ir jq kompetencij4, turtE, I65q Saltinius ir le5q naudojimo tvarkq,
darbo apmokejimE, finansinq veiklos kontrolq, Centro pertvarkym4,
darbo santykius
reorg anizavimq ir likvidavim4.
Siauliq turizmo informacijos centras, sutrumpintas pavadinimas
Centro pavadinimas
Siauliq TIC.
3. Centro teisine forma - biudZetine [staiga
4. Ceirtro steigejas ir savininkas Siauliq miesto savivaldybe (toliau Centro savininkas),
kodas 188771865, kurios adresas: Vasario 16-osios g.62,l.I-76295 Siauliai.
5;Centro savininko teises ir pareigas [gyvendinanti institucija Siauliq miesto savivaldybes
taryba (toliau - Savivaldybes taryba).
ribotos civilines atsakomybes, istatymq nustatyta tvarka isteigtas vie5asis
6. Centras
juridinis asmuo. Centras igyvendina Centro savininko funkcijas ir yra islaikomas i5 Siauliq miesto

ir

*

-

-

-

-

-

-

savivaldybes biudZeto (toliau

-

savivaldybes biudZetas) asignavimq,

turi

s4skaitas Lietuvos

Respublikos bankuose ir antspaudE su savo pavadinimu.
7. Pagal savo prievoles Centras atsako tik savo l65omis. Jeigu Centro prievolems padengti
IeSq nepakanka, prievoles padengiamos Centro savininko le5omis nevirSijant Centro teises aktq
nustatyta tvarka naudojamo, valdomo ir disponuojamo turto vertes.

B. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymu, Lietuvos
Respublikos turizmo istatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybds nutarimais, kitais teises aktais ir
jq nustatyta veikimo, iniciatyvos bei sprendimrl priemimo laisve, Valstybinio turizmo departamento
rekomendacij omis, Savivaldybes tarybos sprendimais ir Nuostatais.
9. Centro veikla yra neterminuota.
10. Centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

1l-. Centro vie5i sprendimai

ir

informacija skelbiami Centro interneto

svetaindje

http://tic.siauliai.lt.
12. Centro buvein6s adresas: Vilniaus g.213-77,1:l-76348 Siauliai"

II SKYRIUS
CENTRO VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RUSYS
13. Pagrindinis Centro veiklos tikslas - stiprinti Siauliq miesto ir regiono ekonominq,
sociokultiirinq, rekreacinq gerovq per turizmo informacijos skleidimq (skatinimq) ir vietos
rinkodar4. Kiti Centro tikslai: rinkti, kaupti ir turistams bei Siauliq miesto svediams teikti
informacijq apie teikiamas turizmo paslaugas, lankytinas Siauliq vietoves' ir iibjektus,
skleisti informacijq apie Siaulius mieste, regione, Salyje, uZsienyje, pletoti turizmo sektoriq,
reprezentuoti miest4 pagal savo kompetencij4.
14. Centro veiklos sritys:
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14.1. informacijos apie turizmo paslaugas, lankomus objektus ir vietoves rinkimas, kaupimas

ir teikimas;
14.2. informaciniq ir kartografiniq leidiniq leidyba ir platinimas;
14.3" klientq apgyvendinimo vietq, keliones bilietq, turizmo paslaugq paketq, bilietq i teatrus,
koncertus, sporto ir kitus renginius uZsakymas;
14.4. Siaulius reprezentuojandios informacijos platinimas;
14,5. duomenq baz6s apie Siauliq miesto turistinius iSteklius kaupimas ir tvarkymas;
14.6. gidq kursq rengimas;
14.7. visuomenes informavimas apie turizmo paslaugas, lankytinas vietas ir objektus;
14.8. Siauliq miesto ir regiono kaip patrauklios turistams vietoves reklamavimas;
14.9. paslaugq, gerinandiq lankytojq ir turisrq patirties kokybq teikimas;
1'4.1'0. miesto turistinio ivaizdZio ir tarptautinio Zinomumo formavimas;
74.11. turizmo produktq ir paslaugq pietros ktrimas ir skatinimas;
1'4.72. rlpinimasis turizmo paslaugq reklama, turizm4 propaguojandiq renginiq, ekskursijq
organizavimas, prekybq suvenyrais ir liaudies amatq gaminiais;
t4.I3. kitos su turizmo informacijos paslaugq teikimu ir turizmo skatinimu susijusios veiklos
vykdymas.
15. Pagal Lietuvos Respublikos ekonomines veiklos rii5iq klasifikatoriq Centro veiklos ru5ys
yra Sios:

15.1. knygq leidyba (EVRK

58.11);

1.5.2. laikra5diq leidyba (EVRK 58.13);
15.3, Zurnalq ir periodiniq Ieidiniq leidyba (EVRK 58.14);
1,5.4. garso ira5ymas ir muzikos iraSq leidyba (EVRK S9.2);
15.5. kita leidyba (EVRK 58.19);
15,6. Iaikra5diq spausdinimas (EVRK 18.11);
1.5.7. kitas spausdinimas (EVRK 18.12);
1"5.8. spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos (EVRK 18.1);
15.9. k.,yg,+, periodiniq leidiniq leidyba ir kita leidybine veikla (EVRK SB.1);
15.L0. ira5ytq laikmenq tiraZavimas (EVRK 18.20);
15.11. knygq maZmenin6 prekyba specializuotose parduotuvdse (EVRK 47.6I);
15.12. laikra5diq ir ra5tines reikmenq maZmenine prekyba specializuotose parduotuvese
(EVRK 47.62);
15.13. muzikos ir vaizdo [ra5q maZmenine prekyba specializuotose parduotuvese (EVRK
47.63);
I5.I4. suvenyrq, meno dirbiniq ir religiniq reikmenq specializuota maZmenine prekyba
(EVRK 47.78.10);
15.15. poilsiautojq ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla (EVRK s5.2);
15.16. kultlros ir poilsio prekiq maZmenine prekyba specializuotose parduotuvese (EVRK
47.6);
r5.r7. nuosavo arba nuomojamo turto nuoma ir eksploatavimas (EVRK 68.2);
15.18. maZmenine prekyba ne parduotuvese, kioskuose ar prekyvietese (EVRK 47.g);
L5.19. kita specializuota maZmenine prekyba (EVRK 47.78.90);
15.20. kelioniq agentlrq veikla (EVRK 79.II);
1'5.27. kelioniq agentlrq ir ekskursijq organizatoriq veikla (EVRK T9.L);
L5.22. pa5to pagal ipareigojimE teikti universaliqsias paslaugas atliekama veikla (EVRK
53.10);

15.23.
75.24.
15.25.
15.26.
75.27.

gyvybes draudimas (EVRK 65,11);
kelioniq draudimas (EVRK 65.12.10);
dviradiq nuoma (EVRK 77.2L.30);
sporto irangos nuoma (EVRK 77.21.40);
kitq turizmo priemoniq nuoma (EVRK 7T.2L.SUyy
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15'28. duomenq apdorojimo, interneto serveriq paslaugq (prieglobos) ir susijusi veikla
(EVRK 63.11);
15.29. rinkos tyrimas ir vie5osios nuomones apklausa (EVRK 78.2);
15.30. kita, niekur kitur nepriskirta, profesine, moksline ir technine veikla (EVRK 74.9);
15.31. reklama (EVRK 73.1);
15.32. fotografavimo veikla (EVRK 74.2);
15,33. vertimo ra5tu ir i.odliu veikla (EVRK 7aB);
15.34. uZsakomqjq informaciniq paslaugq centrq veikla (EVRK 92.2);
15.35. posedZiq ir verslo renginiq organizavimas (EVRK 82.3);
15.36. kitas mokymas (EVRK BS.5);
15.37. Svietimui biidingq paslaugtl veikla (EVRK BS.6);
15.38. kflrybine, menine ir pramogq organizavimo veikla (EVRK g0.0);
15.39. kino filmq, vaizdo filmq ir televizijos programrl platinimas (EVRK 59.13);
1-5.40. pramogq ir poilsio organizavimo veilda (EVRK 93.2);
75.47. kita pramogq ir poilsio organizavimo veikla (EVRK g3.2g);
L5.42. turistiniq autobusq nuoma (EVRK 77.L2.20).
16. Centras gali uZsiimti ir kita veikla, kuri neprie5tarauja Lietuvos Respublikos istatymams,
Nuostatams ir Centro veiklos tikslams.
17" Panaudojqs turimus fondus, medZiaginius ir piniginius resursus ir [registravqs
istatymq
nustatyta tvarka pakeistus Nuostatus, Centras gali organizuoti arba vykdyti ir kit4, Lietuvos
Respublikos istatymams neprie5taraujandiE lkinq veikl4, kuri yra neatsiejamai susijusi su jos
veiklos tikslais' Veikla, kuri yra licencijuojama arba kuria galima verstis nuitutytu tvarka, Centias
gali verstis tik gavqs atitinkamus leidimus.

III

SKYRIUS
CENTRO TEISES IR PAREIGOS

18. Centras, [gyvendindamas jam pavestus tikslus

ir

uZdavinius,

turi teise teises aktu

nustatyta tvarka:

18'1. nustatyti savo vidaus organizacinq struktlrq, etatus, pareigybes, nevir5ydamas Centro
savininko nustatyto bendro etatq skaidiaus;
18.2. planuoti savo veiklos strategij4;
1B.3. parinkti tinkamas veiklos formas ir metodus;
18.4. kurti naujus veiklos modelius;
18.5. bendradarbiauti su savo veiklai itakos turiniiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
18.6. pletoti tarptautinius ry5ius, dalyvauti miesto, Salies
tarptautiniuose turizm4
skatinandiuose veiklose ir projektuose;
18.7. stoti I ne pelno organizacijas (asociacijas), tarp jq ir tarptautines, ir dalyvauti jq veikloje;
18.8. gauti param4 ir labdar4 istatymq nustatyta tvarka;
1B'9' tureti einamqsias nacionalines ir uZsienio valiutos sqskaitas Lietuvos Respublikos

ir

bankuose:

18.10. [sigyti ilgalaiki
susijusius su Centro veikla;

ir

trumpalaiki turt4, sudaryti sutarris ir prisiimti lsipareigojimus,

18.11. valdyti centro savininko teises aktuose nustatyta fvarka perduot4 turt4, naudotis ir
disponuoti juo teises aktq ir Centro savininko nustatyta tvarka;
78.72' vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vieSqjq pirkimq istatymu ir kitais teises aktais,
organizuoti vie5uosius pirkimus su Centro veikla susijusioms prekems, paslaugoms ir priemonems
Isigyti;
18'13. teikti Lietuvos Respublikos ir uZsienio fondams finansuotinas programas ir projektus;
18.14' teikti nemokamas ir mokamas paslaugas, kuriq sqraiq ir mokamq paslaugq kainas
(ikainius) nustato Savivaldybes taryba;
1,.

I
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18.15. nustatyta tvarka gauti informacijq i5 Centro savininko ar jo igaliotos institucijos,
[staigq ir organizacijq;
imoniq,
ig.f O.leikti.pasiflIymus del turizmo paslaugq pldtojimo Centro savininkui ar jo [galiotai
institucijai ir Valstybiniam turizmo departamentui, rengti turizmo pletojimo strateginius planus;
18.77. registruoti Centrq aplankandius turistus ir pateikti surinktus statistinius duomenis
Valstybiniam turizmo departamentui;
18.18. organizuoti turizmo skatinimo kvalifikacijos kdlimo kursus, seminarus, leisti
informacinq, reklaminq medZiagq;
18.19. sudaryti bendradarbiavimo, patalpq nuomos, paslaugq, autorines, intelektiniq paslaugq

ir kitas sutartis;
18.20. skelbti informacinq medZiag4 apie Siauliq turizmo paslaugas, infrastruktflrq, kultiiros
paveld4
ir lankytinas vietas, objektus;
fi.Zt vykdyti [statymq nedraudZiamq veiklq, kuri yra susijusi su Centro veiklos tiks]ais ir
veiklos sritimis;
18.22. istatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka informuoti visuomenq apie Centro veiklq.
l-9. Centras, igyvendindamas tikslus Nuostatuose numatytose veiklos srityse privalo:
19.L. vykdyti Nuostatuose nurodyt4 veikl4;
19.2, teises aktq nustatyta tvarka teikti Juridiniq asmenq registro tvarkytojui duomenis apie
Sio registro objektus;

19.3. teikti Centro savininkui tvirtinti teikiamq mokamq paslaugq ikainius;
19.4. l65as, gautas uZ Centro teikiamas mokamas paslaugas, naudoti pagal Centro patvirtintE
i5laidq sEmatq;
19.5. atsiskaityti uZ pateiktas prekes, atliktus darbus ir paslaugas bet kuria sutarta forma pagal
Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq reikalavimus;
19.6. teikti Centro savininkui ir kitoms istatymq nustatytoms institucijoms Centro veiklos ir
finansines ataskaitas;
19.7" teikti Centro savininkui Centro strateginius veiklos planus;
19"8. vykdyti isipareigojimus pagal sudarytas sutartis;
19.9. garantuoti Centro finansiniq ataskaitq teisingumq;
19.L0. naudoti i5 savivaldybes biudZeto gaunamas ld5as tik Nuostatuose nurodytiems
tikslams igyvendinti ir pagal asignavimq valdytojq patvirtintas iSlaidq sqmatas;
19.11. sudaryti s4lygas Centro darbuotojams kelti kvalifikacij4;
19.L2. uZtikrinti saugias darbuotojq darbo sqlygas, prie5gaisrinq ir darbo saugE.
20. Centras gali tureti kitq istatymuose ir kituose teisds aktuose numatytq teisiq ir pareigq.
21. Centras kasmet iki einamqjq metq vasario l- dienos Centro savininkui pateikia nustatytos
formos veiklos ataskaita.

IV SKYRIUS
CENTRO SAVININKo TEISES IR PARI],IGAS IGYVENDINANEIOS INSTITUCIJOS
KOMPETENCIJA
22. {gyvendindama Centro savininko teises ir pareigas, Savivaldybes taryba:
22.1. tvirtina ir keidia Nuostatus;
22.2" nustato mokamq paslaugq [kainius;
22.3, skiria asignavimus i5 savivaldybes biudZeto;
22.4. nustato didZiausi4 leistinq pareigybiq skaidiq;
22.5. priima sprendimus del Centro buveinds pakeitimo;
22,6. priima sprendimq del Centro pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
22.7. priima sprendimq del Centro struktlrinio padalinio (filialo) steigimo ir jo veiklos
nutraukimo;

22.8. skiria
igaliojimus;

ir

atleidZia likvidatoriq arba sudaro"{ikvidacinq komisijE

ir nuftaukia jos

)
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22.9. gali papildomai Centrui skirti leSq i5 savivaldybes biudZeto Nuostatuose numatytai
veiklai vykdyti;
22.I0. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos istatymuose, teisds aktuose ir Nuostatuose jos
kompetencij ai priskirtus klausimus.
22.I1. savininko teises ir pareigas [gyvendinandios institucijos sprendimai iforminami raStu.
V SKYRIUS
CENTRO VALDYMO ORGANAI IR JU KOMPETENCIJA

23.

Centrui vadovauja direktorius, kuri konkurso bldu skiria i pareigas ir atleidZia i5 jq
Siauliq miesto savivaldybes meras (toliau - meras) Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq
teises aktq nustatyta tvarka. Centro direktoriaus (toliau - direktorius) teises ir pareigas nustato
Nuostatai ir direktoriaus pareigybes apraSymas. Direktoriui tarnybinio atlyginimo koeficientq,
personalini pried4 prie tarnybinio atlyginimo ir skatinimo sqlygas nustato meras. Apie Centro
vadovo priemimq i pareigas ar atleidimE i5 pareigq teises aktuose nustatyta tvarka per 5 dienas
prane5ama Juridiniq asmenq registro tvarkytojui.
24. Centro direktorius:
24.1.. vadovauja Centrui, organizuoja Centro veikl4 ir uZtikrina pavestl+ uZdaviniq ir
funkcijrtr igyvendinimE;
24.2.- tvirtina Centro organizacinq strukturq ir pareigybiq sqra5q, nevirSydamas darbo
uZmokesiiui skirtq le5q;
24.3. tvirtina Centro vidaus tvarkos taisykles, darbuotojq pareigybiq apra5ymus, kitus
vidaus tvarkomuosius dokumentus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi;
24.4. paskirsto darbuotojams pareigines funkcijas, kontroliuoja darbuotojams skirtq
uZduodiq vykdymq;
24.5. sudaro ir nutraukia darbo sutartis su darbuotojais, nustato jq darbo uZmokest[,
priedus, skatina ir skiria jiems drausmines nuobaudas;
24.6. leidZia isakymus Centro veiklos klausimais, atlieka kitus veiksmus, reikalingus
Centro veiklai;
24.7. planuoja ir formuoja veiklos tikslus ir uZdavinius, numato strategijE jiems pasiekti;
24.8. tvirtina Centro pajamq, i5laidq ir kitas s4matas;
24.9. uZtikrina racionalq ir taupq leSq ir turto naudojim4, kad Centro finansiniai
isipareigojimai nevirSytq jo finansiniq galimybiq, veiksmingq Centro vidaus kontrolds sistemos
sukiirimq, jos veikimq ir tobulinimq;
24.10. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes
[statymq teikiami ataskaitq rinkiniai ir statistinds ataskaitos brJtq teisingi;
24.7I. organizuoja, teikia veiklos ataskaitas, atsako uZ jt1, strateginio veiklos plano ir jo
[gyvendinimo ataskaitos parengimq, Centro duomenq ir dokumentq pateikimq Juridiniq asmenq
registrui, prane5im4 Centro savininkui apie [vykius, turindius esmines reik5mes Centro veiklai,
informacijos apie Centro veiklq pateikimq visuomenei, vieiq praneiimq paskelbim4, kitus
veiksmus, kurie yra direktoriui numatyti teisds aktuose ir Nuostatuose;
24.12. kontroliuoja Centro veikl4, materialiniq vertybiq apskaitE, naudojimq, saugojimE ir
nura5ym4 teisds aktq nustatyta tvarka;
24.13. kontroliuoja vykdomq vieSqjq pirkimq procedlras, uZtikrina tinkamq teises aktq
vykdymq;
24.L4. uZtikrina, kad Centro veikloje butq laikomasi Lietuvos Respublikos istatymq,
vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybds nutarimai ir kiti teises aktai, Savivaldybes tarybos
sprendimai;
24.15. vykdo kitas teises aktuose ir Nuostatuose nustatytas funkcijas.
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VI SKYRIUS
DARBO SANTYKIAI IR APMOKEJIMAS
25" Direktoriaus ir darbuotojq darbo santykius, darbo apmokejimq ir garantijas reglamentuoja
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teises aktai.

VII SKYRIUS

TURTAS, LESV

SerrmW

rR LESV NAUDOJTMO TVARKA

26. Centro savininko perduotas ir Centro igytas turtas nuosavybes teise priklauso Cenfto
savininkui, o Centras 5i turtq valdo, naudoja ir disponuoja juo teises aktq nustatyta tvarka.
27. Centro leSq Saltiniai gali biiti:
27.1-. valstybds biudZeto ir (arba) savivaldybes biudZeto asignavimai;
27.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudZetq ir kitq valstybes ir savivaldybiq pinigq fondq leSos;
27.3. pajamos, gautos uZ mokamas paslaugas;
27 "4. fizini,4ir juridiniq asmenq parama (labdara);
27.5. kitos teisetai gautos le5os.
28. Nuostatq 27.5 papunktyje nurodytas leSas Centras naudoja Savivaldybes tarybos
nustatyta tvarka,
29. Centras gali dalyvauti tarptautindse programose, projektuose ir gauti tarptautiniq fondq
finansavim4.
30" Centras gali gauti valstybes ir savivaldybiq biudZetq asignavimq, teises aktq nustatyta

tvarka

dalyvaudamas ministerijq, Savivaldybes tarybos skelbiamuose konkursuose,
finansuoj amuos e i5 valstyb es arb a savivaldyb es biudZetq.
31. Centras privalo savivaldybes biudZeto ir specialiqjq programq gaunamas le5as naudoti tik
Nuostatuose nurodytiems tikslams ir uZdaviniams vykdyti.
32. Centro i5laidas sudaro:
32,1. leSos, skirtos darbuotojq uZmokesdiui ir privalomojo valstybinio socialinio draudimo
imokoms;
32.2. patalptl iSlaikymo i5laidos;
32.3. kitos i5laidos, susiiusios su Centro veikla.

VIII SKYRIUS
FINANSINES VEIKLOS KONTROLE

33. Direktorius

ir

vyriausiasis buhalteris atsako

ul

Centro buhalterines apskaitos

organizavimE ir tvarkymq.
34. Centras teikia finansines ir biudZeto vykdymo ataskaitas teises aktq nustatyta tvarka.
35. Centras buhalterinq apskaitE tvarko, finansiniq ir biudZeto vykdymo ataskaitq rinkinius
sudaro Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymo ir kitq teisds aktq nustatyta
tvarka.

36. Centro finansind veikla kontroliuojama Centro savininko ir kitq valstybiniq institucijq,
Lietuvos Respublikos istatymq, kitq teises aktq nustatyta tvarka.
37. Centro vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolds ir
vidaus audito lstatymu ir kitais vidaus auditE reglamentuojaniiais teises aktais.
38. Centras vykdo vidaus finansq kontrolq teises aktq nustatyta tvarka. ISankstinq ir einamEjq
kontrolq vykdo Centro direktoriaus paskirti darbuotoj ai.
39. I5ankstinq finansq kontrolq teises aktq nustatyta tvarka vykdo Centro direktoriaus
paskirtas atsakingas uZ i5ankstinq finansq kontrolq Centro darbuotojas.
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IX SKYRIUS
ENTRO PERTVARI(YMAS, RE ORGANI ZAVIMAS IR LIKVID AVIMAS

40. SprendimE pertvarkyti Centr4 priima Savivaldybes taryba.
41. Apie priimtq sprendim4 perWarkyti Centr4 jo direktorius teis6s aktq nustatyta tvarka ne
veliau kaip pirmq sprendimo vieSo paskelbimo dienq turi praneSti Juridiniq asmenq registrui, taip
pat vielai paskelbti Centro interneto svetaindje http://tic.siauliai.lt tris kartus ne maZesniais kaip 30

dienq intervalais arba vie5ai paskelbti Centro interneto svetaindje vien4 kartE ir praneiti visiems
Centro kreditoriams ra5tu.
42. Nuo sprendimo pertvarkYti Centr4 priemimo dienos Centras igyia pertvarkomos
biudZetines istaigos statusq.
43. Pertvarkyrnas laikomas baigtu ir Centras netenka pertvarkomos biudZetines istaigos
statuso nuo juridinio asmens, kuris veiks po pertvarkymo, Nuostatq iregistravimo Juridiniq asmenq
regrsue.

Centras reorganizuojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais jungimo
ar skaidymo b[dais. Centras gali buti reorganizuojamas arba dalyvauti reorganizavime tik tada, jei

44.

istatymq nustatyta tvarka n€ra igijes reorganizuojamos, reorganizavime dalyvaujandios

ar

likviduoj amos biudZ etines istaigos teisinio status o.

Savivaldybes taryba priima sprendim4 del sutikimo reorganizuoti Centr4,
reorganizavime dalyvaujantiq biudZetiniq istaigq vadovai parengia Centro reorganizavimo sqlygtl

45.

Kai

apraEq.

46. Centro reorganizavimo s4lygq
parengimE dien4 turi

blti

apra5as ne veiiau

kaip pirm4 vie5o paskelbimo apie jq

pateiktas Juridiniq asmenq registrui'

blti

priimtas tik praejus 30 dienq nuo
paskutinio vie5o paskelbimo dienos arba vieSo paskelbimo, kai apie Centro reorganizavimo sqlygq
apra5o parengimq paskelbta vienE kartE ir apie Centro reorganizavimo sqlygq apra5o parengim4
ra5tu prane5ta visiems Centro kreditoriarns, dienos.
48. Sprendimq ddl Centro reorganizavimo priima ir kartu tvirtina Centro reorganizavimo
sElygq apraS4 bei po reorganizacijos veiksianiiq biudZetiniq istaigq nuostatus kiekvienos
reorganizuojamos ir reorganizavime dalyvaujaniios biudZetines istaigos savininko teises ir pareigas

47. Sprendimas del Centro reorganizavimo gali

Igyvendinanti institucij a.
49. Sprendimo del Centro reorganizavimo pri6mimq lrodantis dokumentas turi blti pateiktas
Juridiniq asmenr+ registrui.
50. Reorganizavimas laikomas baigtu, kai i Juridinirl asmenq registrE iregistruoiami po
reorganizavimo sukurtos naujos biudZetinds [staigos nuostatai ar iregistruojami tqsiandiq veiklq
biudZetiniq istaigq pakeisti nuostatai.
51. Reorganizuoto Centro veikla pasibaigia nuo jo i5registravimo i5 Juridiniq asmenq registro
dienos.

52. Centras gali bUti likviduojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais
juridiniq asmenq likvidavimo pagrindais,
53" Sprendim4 Iikviduoti Centr4 pridmusi savininko teises ir pareigas igyvendinanti
institucija arba teismas privalo paskirti likvidatoriq arba sudaryti likvidacinq komisijq'
54. Apie sprendim4likviduoti Centrq turi bflti vieSai paskelbta Centro interneto svetaineje tris
kartus ne maZesniais kaip 30 dientl intervalais arba vie5ai paskelbta vien4 kartq Centro interneto
svetaineje http://tic.siauliai,lt ir prane5ta visiems kreditoriams ra5ttt.
55. Apie Centro likvidavim4 praneSama Juridiniq asmenq registrui teises aktq nustatyta
warka ne veliau kaip pirmq vieSo paskelbimo dienq. Ntto sprendimo likviduoti Centrq priemimo
dienos jis igyja likviduojamos biudZetinds istaigos statusq, kurio netenka ji likvidavus ar [statymq
nustatytais atvejais at5aukus sprendimq ji likviduoti
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X SKYRIUS
NU O STATV KEITIM O TVARKA
56. Nuostatai tvirtinami, keiiiami ir at5aukiami Savivaldybes tarybos sprendimu. Nuostatus
pasira5o Savivaldybes tarybos igaliotas asmuo. Pakeisti Nuostatai isigalioja nuo jq iregistravimo
Juridiniq asmem+ registre dienos.

XI SKYRIUS
IR JO VEIKLOS NUTRAUKIMAS
STEIGIMAS
FILIALO
57. Filialas yra Centro padalinys, turintis atskirE buveinq ir administracijq' Filialas nera
juridinis asmuo ir veikia Centro, kaip juridinio asmens, vardu pagal Centro nuostatus ir vadovo
suteiktus igaliojimus, nurodytus Centro ir filialo nuostatuose. Centro filialq skaidius neribojamas.
5g. Filialas turi savo s4skait4. Jo turtas itraukiamas i Centro finansinq apskait4, taip pat I
atskir4 filialo apskait4.
59. Centras atsako pagal fiiialo prievoles, filialas atsako pagal Centro prievoles'
60. Dokumentq projektus filialo steigimo ir likvidavimo klausimais rengia Centro
direktorius.-

61. Filialas registruojamas ir iSregistruojamas [statymq nustatyta tvarka.
62. Filialo vadovas:
62.1-. dalyvauja priimant strateginius sprendimus del Centro veiklos pletros;

62.2. teikia sillymus del Centro metinio veiklos plano, Centro struktiiros,

Nttostatq

pakeitimq;

62.3. tiesiogiai vadovauja kitoms jo kompetencijai priskirtoms veiklos sritims;
62.4" filialo vadovas yra pavaldus Centro vadovui'
63" Filialo vadovas sprendinus, susijusius su filialo veikla, turi derinti su Centro vadovu.
64. SprendimE steigti filialq priima Centro savininkas. Centro filialas veikia pagal nuostatus,
kuriuos tvirtina Centro sivininkas" Be kitq istatymq ar Centro direktoriaus nustatytq reikalavimq,
nuostatuose turi btti nurodyta filialo:
64.L. pavadinimas;
64.2. buveine;
64.3. veiklos tikslai;
64.4. vadovo kompetencija;
64.5. veiklos laikotarpis, jei jis yra ribotas;
64.6. informacija apie Centrq.
65. Darbo sutarti su filialo vadovu Centro vardu sudaro ir nutraukia Centro direktorius'
66. Filialo veikla nutraukiama Centro savininko sprendimu, vadovaujantis Lietuvos
Resoublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka"
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XII SKYRIUS
IR INFORMACIJOS APIE CENTRO
PASKELBIMO
vrEsv ineNusnnv rR SKELBTMU
VEIKLA PATEIKIMO VISUOMENEI TVARKA
67. Centras turi interneto svetaines http:iltic,siauli.ai.lt

ir

www'siauliai-events.It, kuriose

skelbia:

67.1. turizmo informacijE;
67.2. vie5us prane5imus;
67.3. informacij4 visuomenei apie Centro veikl4;
67.4. informacij4 apie mieste vykstaniius renginius;
67.5. kitq numatyt4 informacij4 teisds aktq nustatyta tvarka'

&,rrtrtoou

