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VšĮ Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centro 
2020 m. veiklos planas 

 

 Veiklos dalys 
Vnt. Val. Daly-

vių sk. 
Atlikimo 

laikas 
Lėšų 

poreikis 

 NEMOKAMŲ viešųjų paslaugų verslui teikimas, investicijų 
pritraukimo veikla Kaišiadorių rajone 2020 m. 

    75 000 
Eur 

1.  Suteiktos verslo konsultacijos šiomis temomis: 
verslo pradžia, teisinių formų palyginimas ir parinkimas, įmonės 
steigimas, verslo liudijimas, individuali veikla pagal pažymą, 
parama verslui, finansavimo šaltinių paieška, mokesčiai, 
buhalterinė apskaita, rinkodara, reklama, darbo teisė, interneto 
svetainės kūrimas, socialinių tinklų paskyros verslui, informacijos 
paieška, partnerių paieška, darbuotojų paieška, socialinis 
verslas, kitos temos, aktualios pradedantiesiems verslininkams.  

420 370 420 Visus 
metus 

 

2.  Suteiktos konsultacijos potencialiems investuotojams dėl verslo 
aplinkos, sklypų, patalpų verslui, reikalavimų, savivaldybės 
paramos, lengvatų, bendrųjų planų ir kitais klausimais.  

40 30 40 Visus 
metus 

 

3.  Pritrauktos investicijos į Kaišiadorių rajoną (stambus 
investuotojas) 

1   Visus 
metus 

 

4.  Suorganizuoti seminarai, mokymai, diskusijos, kiti renginiai 
verslo kūrimo bei plėtros, investuotojų pritraukimo temomis:  

- Seminarai apie verslo pradžią, įteisinimą, verslo kūrimo 
galimybės Kaišiadorių rajone, veiklos vykdymą pagal verslo 
liudijimą ar individualios veiklos pažymą, įmonės steigimą ir kt. 
(4 vnt.) 

- Jaunimo verslumo ugdymo renginiai: verslo kūrimo galimybių 
Kaišiadorių rajone pristatymas, rajono privalumai, verslininko 
suvokimas, pagrindines teisines formas, apie Kaišiadorių rajone 
veikiančias verslo įmones (2 vnt.) 

- Seminaras apie vartotojų teises, prekių grąžinimą, ženklinimą, 
reklamą; 

- Seminaras apie asmens duomenų apsaugą versle; 

- Seminarai apie paramos verslui priemones; 

- Seminaras-susitikimas-diskusija turizmo sektoriaus atstovams 
apie rinkodarą, privalomuosius reikalavimus, apgyvendinimo ir 
maitinimo paslaugų reglamentavimą, vartotojų teises, turizmo 
perspektyvas, turizmo atstovų galimą bendradarbiavimą; 

- Seminaras apie bendrovių valdymo organų atsakomybę; 

- Metų apdovanojimų organizavimas  kartu su savivaldybe; 

- Žurnalistų turas po rajono verslo įmones; 

- Kiti verslo srities renginiai. 

17 52 300 Visus 
metus 

 

5.  Suteiktos verslo informacijos paslaugos el.paštu, telefonu, 
tiesiogiai, internete: 

-  Parengta ir išsiųsta el.paštu verslo naujienų ne mažiau 350 
vnt. 

-  Portale turizmas.kaisiadorys.lt ir socialiniame puslapyje 
facebook.com/kaisiadorys paskelbta ne mažiau kaip 130 
naujienų verslui. 
-  Atsakyta į verslo srities paklausimus, ne mažiau kaip 300 vnt. 

780   Visus 
metus 

 

6.  Parengta ir išleista verslumo, verslo ir investicijų skatinimo 16   Visus  
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 Veiklos dalys 
Vnt. Val. Daly-

vių sk. 
Atlikimo 

laikas 
Lėšų 

poreikis 

srities publikacijų, leidinių, elektroninių pristatymų: 

- atnaujinta Kaišiadorių rajono ekonominė apžvalga, ekonominė 
statistika, Kaišiadorių rajono verslo, investicinės aplinkos 
pristatymas internete; 

- parengtas leidinys investuotojams rusų kalba (100 egz.); 

- parengtas leidinys investuotojams anglų kalba (200 egz.); 

- parengtas leidinys investuotojams lietuvių kalba (200 egz.); 

- straipsniai, publikacijos spaudoje ir elektroninėje spaudoje 
apie Kaišiadorių rajono verslą bei naujienas verslui; 

- verslo aplinkos pristatymo prezentacijos (.ppt formatu) anglų 
kalba parengimas; 

- investicinės ir verslo aplinkos pristatymo prezentacijos (ppt 
formatu) rusų kalba parengimas; 

- prezentacijų investuotojams lietuvių ir anglų kalbomis 
parengimas (.ppt formatu); 

- kiti leidiniai ir publikacijos verslo tematika. 

 metus 

7.  Sukurtas verslo ir investicinę Kaišiadorių rajono aplinką 
pristatantis video 

1     

8.  Papildytas naujais įrašais elektroninis Kaišiadorių rajono 
savivaldybės verslų žemėlapis, kuriame vizualiai pristatomos 
rajoną reprezentuojančios didžiausios ir įdomiausios gamybinės 
įmonės. 

15   Visus 
metus 

 

9.  Atnaujinta ir papildyta rajono verslo įmonių duomenų bazė 50   Visus 
metus 

 

10.  Atnaujinta ir pildyta rajono patalpų ir sklypų verslui duomenų 
bazė bei žemėlapis 

20   Visus 
metus 

 

11.  Atnaujinta paramos verslui atmintinė interneto svetainėje 1   Visus 
metus 

 

12.  Atliktas ir viešintas verslo subjektų pasitenkinimo savivaldybės 
verslo aplinka tyrimas, kurio tikslas gerinti investavimo ir verslo 
sąlygas savivaldybėje (2-3 apklausos)  

1   03-09 
mėn.  

 

13.  Papildomas Kaišiadorių rajono, Kaišiadorių miesto, Žiežmarių 
miesto bendrųjų planų viešinimas (Investuotojams Kaišiadorių 
rajono verslininkams ir gyventojams) Centre bei internetinėje 
erdvėje. 

1   02-05 
mėn. 

 

14.  Derinamos investicijų galimybės su Investuok Lietuvoje 1   Visus 
metus 

 

15.  Dalyvavimas verslo srities darbo grupėse ir pasitarimuose 
kitose įstaigose: 

1. Smulkaus verslo skatinimo komisija 
2. Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos veiklos 

darbo grupė 
3. Kitos darbo grupės pagal poreikį 

3-5   Visus 
metus 

 

16.  Bendri projektai ir renginiai su kitomis įstaigomis, pagalba 
organizuojant bendrus rajono renginius. Bendradarbiavimas su 
VšĮ „Versli Lietuva“, „Investuok Lietuvoje“, Kaišiadorių rajono 
savivaldybe, Užimtumo tarnyba, Kaišiadorių miesto ir rajono 
VVG, VMI, Sodra, rajono mokyklomis, Kaišiadorių SVV asociacija, 
„Verslia Lietuva“, „Investuok Lietuvoje“, kitais TVIC ir kt. 
 

   Visus 
metus 
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 Veiklos dalys 
Vnt. Val. Daly-

vių sk. 
Atlikimo 

laikas 
Lėšų 

poreikis 

 NEMOKAMŲ viešųjų turizmo paslaugų teikimas 
Kaišiadorių rajone 2020 m. 

    62 000 
Eur 

1.  Suorganizuoti su Kaišiadorių rajono turizmo viešinimu susiję 
renginiai: 

- Kaišiadorių rajono turizmo išteklių pristatymai, paskaitos apie 
lankytinas vietas,  

- Bendras Kauno apskrities savivaldybių žaidimas „Šlamučio 
slėpynės”; 

- Pažintiniai dviračių ir pėsčiųjų žygiai po Kaišiadorių rajoną, 
susipažįstant su kultūros, istorijos, gamtinėm vertybėm; 

- Ekskursijos po Kaišiadorių miestą ir rajoną; 

- Žaidimas –  žinių turnyras „Kaišiadorių ambasadorius“; 

- Didesnių rajono renginių (miesto jubiliejus, dviračių turas ir kt.) 
kartu su partneriais organizavimas; 

- Naktinio orientacinio žaidimo „Apsišviesk“, viktorinų, kitų 
orientacinių žaidimų apie Kaišiadorių kraštą organizavimas; 

- Turizmo pristatymas lauke bendraujant su žmonėmis, žaidžiant 
pažintinius žaidimus, dalijant informacinius leidinius; 

- Parodos, ekspozicijos, susijusios su Kaišiadorių rajono turizmu; 

- Kiti renginiai, susiję su rajono turizmu. 

17 70 700 Visus 
metus 

 

2.  Sukurtos ir paviešintos Kaišiadorių rajono turizmą pristatančios 
publikacijos, straipsniai interneto portaluose, spaudoje, 
pranešimai radijuje, TV: 

- WeLoveLithuania.com; 
- pamatyklietuvoje.lt; 
- lithuania.travel; 
- kelioniulaikas.lt; 
- manokrastas.lt; 
- tpl.lt; 
- kaisiadorieciams.lt; 
- spaudoje; 
- kaisiadorieciams.lt; 
- kaisiadoriuaidai.lt; 
- atspindžiai.lt; 
- kitur. 

- Atnaujinta rajono turizmo prezentacija lietuvių, rusų, anglų 
k. (.ppt formatu); 

- Atnaujinta Kaišiadorių rajono turizmo apžvalga internete; 

- Kiti straipsniai ir publikacijos apie Kaišiadorių rajono 
lankytinas vietas, renginius.  

17   Visus 
metus 

 

3.  Paskelbti trumpi turizmo pranešimai, nuotraukos, renginiai 
socialiniuose tinkluose, interneto svetainėse.   
- facebook (Kaišiadorys Turizmas Verslas); 
- naujienų skyrelyje svetainėje turizmas.kaisiadorys.lt; 
- Kaimo turizmas Lietuvoje (FB paskyra); 
- Lietuvos Turizmas (FB paskyra); 
- Kelionės po Lietuvą (FB paskyra); 
- Ką pamatyti Lietuvoje? (FB paskyra); 
- kaisiadorieciams.lt (FB paskyra); 
- aplinkmarias.lt (FB paskyra); 
- Lietuvos turizmo informacijos centrai rekomenduoja (FB 
paskyra); 
- kitur. 

150   Visus 
metus 
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 Veiklos dalys 
Vnt. Val. Daly-

vių sk. 
Atlikimo 

laikas 
Lėšų 

poreikis 

4.  Pildytas renginių rajone kalendorius svetainėje 
turizmas.kaisiadorys.lt 

180   Visus 
metus 

 

5.  Objektų nuotraukų su aprašymais publikavimas Instagram 
paskyroje „Go Kaišiadorys“. 

120   Visus 
metus 

 

6.  Kaišiadorių krašto video katalogo sukūrimas 50   01 mėn.  

7.  Maršrutų sudarymas turizmas.kaisiadorys.lt svetainėje 5   03-12 
mėn. 

 

8.  Sukurta videomedžiaga apie rajono lankytinus objektus, 
renginius ar maršrutus 

4   06-12 
mėn. 

 

9.  Turistinio žemėlapio papildymas naujais ar atnaujintais objektais 
turizmas.kaisiadorys.lt svetainėje 

30   Visus 
metus 

 

10.  Suteikta informacija apie turizmo objektus ir paslaugas 
tiesiogiai, el.paštu, telefonu, kitais būdais: 
-  Parengta ir išsiųsta el.paštu turizmo naujienų ne mažiau 200 
vnt. 
-  Suteikta turizmo informacija tiesiogiai, telefonu el.paštu, FB 
žinutėmis ne mažiau kaip 200 vnt. 

400   Visus 
metus 

 

11.  Turistinio krašto pažinimo žaidimų kūrimas.  
Naujo turistinio stalo žaidimo „Ar žinai, kur? Kaišiadorių 
kraštas“ sukūrimas ir pagaminimas. Pristatomi 36 objektai. 
Elektroniniai žaidimai-viktorinos internete apie Kaišiadorių 
rajono lankytinas vietas, žymius žmones, renginius. 

3-4   01, 03, 05, 
11 mėn. 

 

12.  Parengti, atspausdinti ir išplatinti turizmo srities leidiniai: 
-  Kaišiadorių rajono turistinis žemėlapis LT, EN, RU kalbomis, 
1000 egz. 
- Kaišiadorių rajono renginių kalendoriaus skrajutė, 500 egz.  
- Knygelė apie pagrindinius maršrutus bei turizmo paslaugų 
teikėjus,1000 egz. 
- Atnaujintos 6 maršrutų skrajutės, lankstinukai apie įdomybes, 
gamtą, 1000 egz. 
- Kiti turizmo leidiniai pagal einamąjį poreikį, 1000 egz. 

8 vnt. 
4500 
egz. 

  Visus 
metus 

 

13.  Kaišiadorių rajono turizmas pristatytas tarptautinėse parodose, 
mugėse, renginiuose Lietuvoje bei užsienyje: 

- Tarptautinėje turizmo parodoje Lietuvoje „ADVENTUR 2020“, 3 
dienas; 

- Pomėgių mugėje Kaune, 1 dieną; 

- Turizmo gatvėse kituose didesniuose miestuose;  

- Nuotoliniu būdu parodose užsienyje – per dalyvaujančią Kauno 
regiono plėtros agentūrą  (Vroclavas per KRDA Międzynarodowe 
Targi Turystyki i Czasu wolnego Wroclaw 2020 ir kt.); per VšĮ 
„Keliauk Lietuvoje; 

 „Skambėkit, Kaišiadorys!” ir kitų didesnių renginių metu; 

- Kitose parodose/mugėse/renginiuose. 

Ne ma-
žiau 
kaip 5 
kartus 

  Visus 
metus 

 

14.  Apklausos turizmo tematika: turizmo paslaugų teikėjų apklausa 
dėl bendrų maršrutų, specifikos, pasiūlymų turizmo plėtrai; 
gyventojų apklausa dėl patraukliausių objektų.  

2   02-04 ir 
08-11 
mėn. 

 

15.  Dalyvavimas turizmo srities darbo grupėse: 
1. Kauno regiono plėtros agentūros turizmo plėtros darbo 

grupė 
2. „Skambėkit, Kaišiadorys“ darbo grupė  
3. Lietuvos žydų kultūros paveldo kelio asociacijos darbo grupė 

3-6   Visus 
metus 
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 Veiklos dalys 
Vnt. Val. Daly-

vių sk. 
Atlikimo 

laikas 
Lėšų 

poreikis 

Kitos 

16.  Bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis, pagalba 
organizuojant bendrus rajono renginius, kuriant bendrus 
maršrutus. Turizmo srityje bendradarbiaujama su Kaišiadorių 
rajono savivaldybe, VšĮ „Keliauk Lietuvoje“, Lietuvos turizmo 
informacijos centrais, TIC asociacija, Kauno marių regioniniu 
parku, Kaišiadorių vyskupija, Kaišiadorių rajono ir miesto VVG, 
rajono kultūros centrais, bibliotekomis, Kaišiadorių muziejumi, 
Lietuvos LBM, Kaišiadorių meno mokykla, kultūros centrais, 
Kaišiadorių r. visuomenės sveikatos biuru, Sporto ir švietimo 
paslaugų centru, kelionių agentūromis, laikraščiais, radiju, 
rajono mokyklomis, bendruomenėmis, kitomis organizacijomis 

   Visus 
metus 

 

17.  Projektų generavimas ir paraiškų rengimas rajono turizmo 
viešinimo srityse, dalyvavimas konkursuose pagal situaciją.  

1-2   Visus 
metus 

 

 Projektas „Kaišiadorių gyventojų padėties darbo rinkoje 
gerinimas, suteikiant verslo pradžios ir plėtros 
konsultacijas bei skatinant bendradarbiavimo tinklus“  

     

 Projektas vykdomas partnerystės pagrindais kartu su VšĮ 
Gyvenimo kokybės studijų centru. Finansuojamas iš Europos 
Socialinio Fondo.  

     

 Projektas „Palaimintojo Teofiliaus Matulionio keliais“       

 Projektas vykdomas partnerystės pagrindais kartu Kaišiadorių 
rajono savivaldybe. Finansuojamas iš Europos regioninės plėtros 
Fondo ir Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto.  

     

 Kita veikla      17 000 

 1. Seminaras „Dokumentų valdymo aktualijos ir pokyčiai“ 
2. Seminaras „Darbo apmokėjimo naujovės biudžetinėse 

įstaigose“ 
3. Finansinės ataskaitos už 2019 m. 
4. Anglų kalbos kursai  
5. Buhalterinės apskaitos kursai  
6. Mokamos ekskursijos  
7. Kiti mokami kursai ir seminarai 
8. Dokumentų rengimas: steigimo, pertvarkymo, 

likvidavimo, apskaitos, duomenų keitimo, kiti 
9. Suvenyrų pardavimas  
10. Reklamos paslaugos 
11. Renginių organizavimo paslaugos 
12. Biuro paslaugos 
13. Įrangos nuoma 
14. Kitos veiklos 

   Visus 
metus 

 

 
 

Direktorė      Giedrė Streikauskaitė 


