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Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centro  

2020 metų veiklos ataskaita 
 

1. Bendra informacija 
 

Viešoji įstaiga Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centras (toliau – KTVIC) įregistruota 

2001-12-12. Įstaigos veiklos tikslai: investicijų pritraukimo į Kaišiadorių rajono savivaldybę 

skatinimas, turizmo ir verslo plėtros skatinimas, sąlygų turizmo ir verslo plėtrai gerinimas 

Kaišiadorių rajono savivaldybėje. Veiklos pobūdis: viešųjų paslaugų verslui teikimas, viešųjų 

paslaugų turizmui teikimas, kita ūkinė veikla. Veiklos sritys: verslumo skatinimas, pagalbos 

besikuriančiam verslui teikimas, Lietuvos ir užsienio investuotojų paieška, pritraukimas į 

Kaišiadorių rajono savivaldybę, Kaišiadorių rajono turistinio ir investicinio patrauklumo 

didinimas, turizmo rinkodara.  

Įstaigos savininkė – Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba. 2020 m. įstaigos dalininkų sudėtis 

nesikeitė.  

2020-01-01 – 2020-12-31 bendras dalininkų kapitalo dydis – 32270,10 Eur. Kaišiadorių rajono 

savivaldybės dalininko kapitalo dydis – 32270,10 Eur. 

Paskutinė Kaišiadorių TVIC įstatų redakcija VĮ Registrų centre įregistruota 2019-12-11.   

Įsigytas ilgalaikis turtas per 2020 m.: kompiuteris su programine įranga – 1260,00 Eur. 

Darbuotojų skaičius 2020-01-01: iš viso dirbo 5 administracijos darbuotojai, 1 valytojas (iš viso 

– 5 etatai). 1 administracijos darbuotoja buvo nėštumo ir gimdymo atostogose. 

Darbuotojų skaičius 2020-12-31: iš viso dirbo 6 administracijos darbuotojai, 1 valytojas (iš viso 

– 6 etatai). 1 administracijos darbuotoja buvo vaiko auginimo atostogose.  

Viešosios įstaigos vadovė – Giedrė Streikauskaitė.  

Centras veikia jau 19 metų. Per 2002–2020 metus centras padėjo įsteigti 373 juridinius 

asmenis. Nemažai kitų konsultuotų žmonių įregistravo individualią veiklą pagal pažymą ar įsigijo 

verslo liudijimus. Per 2020 metus Kaišiadorių TVIC suorganizavo 59 renginius, kuriuose 

dalyvavo 1913 žmonių, suteikė 868 val. konsultacijų verslo tema. 

2020 m. centro uždirbtos pajamos –  14 978,23  Eur. 

Projektai: gauta lėšų projektui „Viešųjų paslaugų verslui teikimas Kaišiadorių rajone 2020 m.“ – 

75 000 Eur, projektui „Viešųjų turizmo paslaugų teikimas Kaišiadorių rajone 2020 m.“ – 52 600 

Eur, ESF projektui „Kaišiadorių gyventojų padėties darbo rinkoje gerinimas, suteikiant verslo 

pradžios ir plėtros konsultacijas bei skatinant bendradarbiavimo tinklus“ – 6206,25 Eur, LVPA 

projektui „Palaimintojo Teofiliaus Matulionio keliais“ – 6601,99 Eur. 

 

2. Kaišiadorių rajono verslo apžvalga (2020 m. pabaiga) 

2021 m. pradžioje Kaišiadorių rajono savivaldybėje veikė 478 mažos ir vidutinės verslo įmonės 

(2020 m. pradžioje – 482, 2019 m. pradžioje – 468, 2018 m. pradžioje – 448, 2017 m. pradžioje – 

454, 2016 m. pradžioje – 430, 2015 m. pradžioje – 431)  ir 2 didelės verslo įmonės. 
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Kaišiadorių rajono savivaldybėje 2021 m. pradžioje veikė 642 ūkio subjektai (2020 m. pradžioje 

– 645, 2019 m. pradžioje – 625, 2018 m. pradžioje – 609, 2017 m. pradžioje – 621, 2016 m. 

pradžioje – 575.) 

Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centras (TVIC) jau 19 metų teikia konsultacinę 

pagalbą pradedantiesiems verslininkams, ruošia steigimo dokumentus bei padeda įsteigti įmones 

elektroniniu būdu, organizuoja seminarus, mokymus įmonių vadovams ir darbuotojams, teikia 

biuro, kitas viešąsias paslaugas verslui bei turizmo paslaugas. 

2020 m. Kaišiadorių rajone įsteigtos 63 verslo įmonės (2019 m. – 55, 2018 m. – 45, 2017 m. – 

41, 2016 m. – 43, 2015 m. – 32).  978 asmenys įsigijo verslo liudijimus ar įregistravo individualią 

veiklą pagal pažymą. Tarp įsikūrusių ir jau daugelį metų veikiančių įmonių dominuoja labai 

mažos įmonės, kuriose dirba iki 9 darbuotojų. 2020 m. įregistruotos įmonės užsiima šiomis 

veiklomis: nestandartinių kietų korpusinių baldų gamyba, minkštų baldų atnaujinimas ir gamyba, 

medienos apdirbimas, transporto, pavėžėjimo paslaugos, stogų dengimas, statyba, aplinkos 

priežiūros paslaugos, maitinimo paslaugos – picerija, kaimo turizmo, kelionių organizavimo ir 

turizmo paslaugos, prekyba parduotuvėse ir internetu, apskaitos tvarkymo paslaugos, dizaino, 

projektavimo, fotografavimo paslaugos, metalo pjovimas, prekyba įvairiais metalais, prekyba 

drabužiais su individualia spauda ir kitos veiklos. 

Įregistruotų ir išregistruotų verslo įmonių skaičius per metus: 

Metai 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Įregis-

truota 
30 33 55 42 33 32 43 41 45 55 63 

Išregis-

truota 
24 16 13 12 23 19 80 17 20 10 11 

Rajone veikia dvi didelės įmonės – AB Kaišiadorių paukštynas (711 darbuotojų) ir ŽŪB 

„Nematekas“ (416 darbuotojų).  

Veiklos sritys: iš 642 veikiančių ūkio subjektų, veikusių 2021 m. pradžioje, 19 proc. veikė 

didmeninės ir mažmeninės prekybos bei variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto 

srityse, 11 proc. apdirbamosios gamybos, 13 proc. kito aptarnavimo, 9 proc. statybos, 7 proc. 

meno,  pramogų ir poilsio organizavimo, 7 proc. profesinės, mokslinės ir techninės veiklos, 6 

proc. žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės, 6 proc. transporto ir saugojimo, kiti –  kitose 

įvairiose srityse. 

Didžiausios rajono įmonės pagal darbuotojų skaičių: AB Kaišiadorių paukštynas, ŽŪB 

„Nematekas“, UAB „Gudobelė“, G. Kanaševičiaus įmonė „Desė“, UAB „Žiežmarių mėsa“, UAB 

„Timber cabins“, UAB „Roda“, UAB „Clemence Richard“, Kaišiadorių vartotojų kooperatyvas, 

UAB „Dovaina“, UAB Rumšiškių paukštynas, UAB „Savingė“, UAB „Dinapolis“, UAB „Vėjo 

laukas“, UAB „ZAP grupė“, UAB „Vetfarmas“, UAB „Savex“, UAB „D Line production“, J. 

Kerševičiaus įmonė, UAB Kaišiadorių butų ūkis, UAB „A. Jasevičiaus baldai“, UAB „Betuna“, 

UAB „TT-trans“, G. Subačiaus individuali transporto įmonė, UAB „Aradva“, UAB „Stafas“, 

UAB „BHJ Baltic“, UAB „Tilas“, UAB „KG logistika“, UAB „VPK valdymas“, UAB „Danish 

Wood Windows“, UAB „Ovalda“, UAB „D.Gelombickienė ir partneriai“, UAB „Divenda“, UAB 

„Arostė“, UAB „Juodoji audinė“. 

Maistas. Rajone veikia keli dideli paukštynai – AB Kaišiadorių paukštynas, UAB Rumšiškių 

paukštynas, UAB Girelės paukštynas, S. Petkevičiaus įmonė „Petkus“, Mariaus Steponavičiaus 

paukščių ūkis, kiti. Mėsos gamybos srityje daug metų dirba ŽŪB „Nematekas“, UAB „Žiežmarių 

mėsa“, žuvies – G. Kanaševičiaus įmonė „Desė“, duonos, pyrago gaminius gamina UAB 

„Gudobelė“, konditerijos gaminius – UAB „4less“, J. Špakauskienės PĮ, šaldytus produktus – 
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UAB „D. Gelombickienė ir partneriai“. 2020 m. veiklą pradėjo vienintelis Baltijos šalyse krevečių 

ūkis „Local Ocean“ (UAB „Investara“).  

Daugiau nei 50 įmonių veikia medienos apdirbimo ir baldų gamybos srityje. Baldus gamina UAB 

„Clemence Richard“, UAB „A. Jasevičiaus baldai“, UAB „Nemuno baldų prekyba“, UAB „ESD 

baldai“, UAB „Leskava“, UAB „Felix vita“ ir kitos įmonės. UAB „Roda“ gamina medinius 

surenkamus namus, langus, duris, didžioji dalis produkcijos eksportuojama. UAB „Timber cabins“ 

gamina medinius namus, langus, fasadus. UAB „Danish Wood Windows“ – langus ir duris. 

Rąstinius namus gamina UAB „Priegolė“. UAB „Tilas“ – duris. UAB „Elpura“ gamina ąžuolines 

grindis. Medienos ruoša ir apdirbimu užsiima J. Kerševičiaus individuali įmonė, UAB „Mano 

medis“, UAB „Kelmynas“, Raimondo Sasnausko įmonė, UAB „Uvėda“, UAB „Litarbo“, kt. 

UAB „Gambera“ daugelį metų gamina automobilinius oro filtrus, UAB „Arostė“ – automobilių 

kilimėlius. Didžiausia gėlių augintoja – UAB „Žiežmarių gėlės“. Statybines, chemines, 

automobilių eksploatacines medžiagas gamina UAB „Savingė“. Rėmelius gamina UAB „Ovalda“ 

ir UAB „Viarti“. 

Metalas. UAB „Dinapolis“ – žinomas žemės ūkio padargų, priekabų gamintojas. V. Puroklio 

įmonė „Pirties krosnys“ gamina pirties krosneles, lauko židinius, tvoras, vartus, laiptus, balkono 

tvoreles. UAB „Dovaina“ gamina įvairius įrenginius maisto pramonei, nestandartines metalo 

konstrukcijas, UAB „D line Production“ – metalines durų rankenas, kitus metalo gaminius. 

Apsaugos paslaugas teikia UAB „Rimsigna“. Transporto paslaugas teikia UAB „TT-trans“, G. 

Subačiaus individuali transporto įmonė, UAB „Regvalda“, UAB „Ramsauta“, UAB „Rasvika“, IĮ 

„R-Transport“, UAB „Justega“, UAB „Geras transportas“, kt. UAB „Lileta“ teikia keleivių 

vežimo paslaugas. 

Didelį maisto ir kitų kasdienių prekių parduotuvių tinklą rajone turi Kaišiadorių vartotojų 

kooperatyvas, UAB „Aradva“, šiek tiek mažesnį – UAB „Pas Lizą“. Statybinėmis medžiagomis, 

santechnikos bei ūkinėmis prekėmis prekiauja UAB „Divenda“, UAB „Termogidas“ ir kitos.  

Nemažai įmonių užsiima ir statybų verslu – UAB „Stafas“, UAB „HR1“, UAB „Hausita“, UAB 

„Titana“, UAB „Sviremsta“, UAB „Oskaro statyba“, UAB „Danstata“, UAB „Kaistata“, UAB 

„Žiežmarių hidrotechnika“, UAB „Jotuna“, UAB „GRU statyba“, UAB „Žiebena“, UAB 

„Titminda“, UAB „Nerstalita“, UAB „Kornelijaus statyba“, UAB „Apdailos guru“ ir kt.   UAB 

„Tomaldras“ ne tik vykdo statybų veiklą, bet ir gamina nendrinius stogus. 

Rajono verslų įvairovė gana didelė, nemažai įmonių veikia automobilių remonto, statybos, 

transporto paslaugų, pramogų srityse. 

2021 m. pradžioje (pagal išankstinius duomenis) Kaišiadorių rajone gyveno 29188 gyventojai, iš 

kurių mieste – 10328, kaime – 18860. 2020 m. pradžioje – 29526 gyventojai, iš kurių mieste – 

10530, kaime – 18996.  2019 m. pradžioje – 29904  gyventojai (mieste – 10687, kaime – 19217). 

Kaišiadorių rajono savivaldybė 2020 m., kaip ir anksčiau, buvo vyriškiausia Lietuvos 

savivaldybė. Čia 2020 m. pradžioje 1000-čiui vyrų teko tik 937 moterys (2019 m. – 944, 2018 m. 

– 955, 2017 m. – 960, 2016 m. – 964, 2015 m. – 965, 2014 m. – 970).  

Užimtumas. Lietuvos užimtumo tarnybos duomenimis, 2020 m. pabaigoje vidutinis bedarbių 

procentas nuo darbingo amžiaus žmonių buvo 11,6 proc., 2019 m. pab. – 8,1 proc. (Lietuvoje 

2020 m. pab. – 12,6 proc.). 

Verslumo lygio rodiklis Kaišiadorių rajono savivaldybėje 2020 m. pabaigoje buvo 16,38 mažų ir 

vidutinių verslo įmonių skaičius, tenkantis 1000-čiui gyventojų. 2019 m. pabaigoje – 16,32, 2018 
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m. pab – 15,55, 2017 m. pab. – 14,80, 2016 m. pab. – 14,71. Taigi, verslumo lygis Kaišiadorių 

rajone kasmet auga. 

Veikiančių ūkio subjektų skaičius metų pradžioje: 

Metai 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Skaičius 580 536 552 576 548 575 621 609 625 645 642 

 

Veikiančių mažų ir vidutinių verslo įmonių skaičius metų pradžioje: 

Metai 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Skaičius 400 361 370 391 431 430 454 448 468 482 478 

 

3. Kaišiadorių rajono turizmo apžvalga (2020 m. pabaiga) 

Rajone veikia 1 trijų žvaigždučių viešbutis, 28 sodybos, teikiančios nakvynės, salių nuomos, 

kaimo turizmo paslaugas, 1 motelis, 2 apartamentai. Veikia 21 maitinimo vieta (kavinės, picerijos, 

restoranai, užkandinės), 2 konferencijų centrai, turizmo ir verslo informacijos centras. Rajone yra 

daugiau nei 10 konferencijų salių, kurių didžiausioje telpa iki 300 žmonių. Vienu metu 

viešbučiuose ir sodybose galima apgyvendinti apie 1300 turistų. 

Išskirtinis 2020 m. turizmo veiklos bruožas – karantinas, neleidęs įprastai organizuoti veiklų. 

Keliavimo galimybės buvo stipriai apribotos. Labai aktyviai buvo lankomi gamtoje, atvirose 

erdvėse esantys objektai. Kadangi žmonės negalėjo išvykti į užsienį, keliautojų padaugėjo 

Lietuvos viduje. Išaugo susidomėjimas gimtuoju kraštu ir tarp pačių Kaišiadorių r. gyventojų.  

Kelerius metus naktį iš vasario 15-osios į 16-ąją šalia Kruonio miestelio esančioje partizanams 

pagerbti skirtoje vietoje vyksta tradicinis minėjimas, pritraukiantis gausybę patriotiškai 

nusiteikusių Lietuvos gyventojų. 

Kovo 11 d. įvyko jungtinis Jūrų skautų ir Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos moksleivių 

žygis aplink Kaišiadoris, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui. Žygeiviai 

susipažino su Kaišiadorių Sąjūdžio grupės veikla, miestu ir jo istorija. 

Birželio 13–14 dienomis vyko dviračių žygis „Neries link“. Jo metu dalyviai susipažino su 

Palomenės bažnyčios istorija ir architektūra bei joje esančiais vertingais dailės kūriniais, 

Gegužinės ir bažnyčios architektūra, istorija, Šilonimis, Zūbiškėmis, Kasčiukiškėmis, dailininko 

Antano Zaleskio giminės istorija. 

Vyko keletas renginių Kaišiadorių miesto vardo paminėjimo 430-ojo jubiliejaus proga: istorinė 

konferencija, parodos, ekskursija „Chašaidaro pėdomis“, kurios dalyviai buvo supažindinti su 

Kaišiadorių vardo atsiradimu ir totorių istorija mūsų rajone. 

Liepos 12 d. vyko tradicinis Kaišiadorių dviračių turas. Rugpjūčio 15 d. Bučionių kaime vyko 

pirmosios ekstremalaus bėgimo su kliūtimis varžybos. Renginiai pritraukė kelis šimtus dalyvių iš 

Lietuvos.   

Dėl apribojimų ir draudimų nevyko Paukščių festivalis, Traktorių šventė, sutraukiantys didžiulį 

būrį gerbėjų iš visos Lietuvos. 

Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centras kasmet kviečia į žygius po rajono vietoves 

pėsčiomis, dviračiais, žaidimus, ekskursijas autobusu bei kitus renginius. Po rajoną galima keliauti 

TVIC sudarytais maršrutais arba patiems susiplanuoti kelionę, kurioje gali lydėti Kaišiadorių 

TVIC gidas.  

Rajono pažinimui įtakos turėjo bei turės ir Lietuvos televizijos, „Lietuvos ryto“ televizijos bei 

„Laisvės TV“ kartu su Kaišiadorių TVIC bei Savivaldybe sukurti filmai. Nė vienais metais 

Kaišiadorys nebuvo sulaukę tiek dėmesio iš televizijų ir kitų respublikinės žiniasklaidos 

priemonių. Svarbios Lietuvos radijo transliuotos laidos apie rajoną cikle „Atrask Lietuvą“. 
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Nenustojo ieškoti naujovių ir 2018 m. tapęs geriausiu tradicinių amatų centru Lietuvoje Žaslių 

tradicinių amatų centras. Šalia siūlomų daugybės edukacinių programų, iš kurių net 9 įtrauktos į 

Kultūros pasą – priemonę visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo 

programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems 

atitinkamas kultūros ir meno paslaugas, žasliečiai pasiūlė dar vieną – Krosnyje keptų cepelinų 

edukacinę programą, kurią išsamiai savo straipsnyje aprašė žurnalas „Kelionės ir pramogos“. 

2020 metais įrengtas neilgas, tačiau labai patrauklus pėsčiųjų takas Žasliuose, prie Statkūniškės 

ežero. Pradėtas tvarkyti Gudienos takas ir poilsiavietė, įrengta lauko scena, suoliukai. Sutvarkytas 

senasis geležinkelio viadukas. Restauruota Paparčių dominikonų vienuolyno kapinių koplyčia. 

Kūrybiškai atnaujinta Mergakalnio apžvalgos aikštelė, stendai Kauno marių regioniniame parke. 

Atnaujinta Mūro Strėvininkų sentikių cerkvė.  

Prie Girelės II tvenkinio įrengta rekreacinė zona tampa tikru traukos centru ir kaišiadoriečiams, ir 

miesto svečiams. 

Dideliu traukos centru ir toliau liko Kalviai – juose įrengtas paplūdimys vasarą sulaukė be galo 

daug lankytojų. 

Rekonstruota Žiežmarių sinagoga ir šalia jos įrengtas infoterminalas, turistams pasakojantis apie 

miestelio žydų gyvenimą, tampa vis labiau lankomu turistams įdomiu objektu. Rugsėjo mėnesį 

vyko žydų koncertinės grupės Rakija Klezmer Orkestar pasirodymas, vyko parodos.  

Svečių nuolat laukia gamtos apsuptyje esanti unikali kaimo turizmo sodyba „Atokampis“, skirta 

dviem ir siūlanti aukšto lygio SPA paslaugas. Kasmet atnaujinamas paslaugų asortimentas.  

Prie Lašinių piliakalnio, šalia Strėvos upės, įsikūrusi sodyba „Šerolės vila“ siūlo ne tik poilsį ir 

šventes bei galimybes pasigrožėti danieliais bei avimis, daugiau apie juos sužinoti, pamaitinti, bet 

ir rengia vaikų stovyklas. TVIC toliau tęsė bendradarbiavimą, stovyklos dalyviams organizavęs 

žygius po vaizdingąsias Lašinių apylinkes, archeologinių kasinėjimų vietas, susitikimą su 

archeologais bei Protų mūšių ir Istorinio kryžiažodžio konkursus.  

Ūkiai „Gyvas kalnas“ ir „Myliu kaimą“ gyveno itin aktyvius metus, sulaukę daugybės šeimų, 

moksleivių, mylinčių gyvūnus, iš visos Lietuvos.  

Ant Neries kranto įsikūręs Senosios Gegužinės ūkis stengėsi išlaikyti tradiciją kiekvieną ketvirtį 

kviesti lankytojus į kultūros savaitgalius. Deja, 2020 m. jų buvo mažiau. Sodyboje vyksta dailės 

plenerai, stovyklos, o rudenį – tradicinės tarptautinės varžybos „Senosios Gegužinės ūkio 

lašišadienis“.  

Aktyviai dirba Kaišiadorių muziejus, kuris, turėdamas ribotai patalpų sukauptiems eksponatams 

demonstruoti, skiria daug dėmesio knygų leidybai, taip populiarindamas Kaišiadorių krašto 

istoriją, įvairias tradicijas. J. Aisčio muziejus ir Brazauskų namai–muziejus organizuoja įvairius 

edukacinius renginius, kalbėdami apie poetą Joną Aistį bei pirmąjį atkurtos nepriklausomos 

Lietuvos Prezidentą Algirdą Mykolą Brazauską. 

Religinio turizmo mėgėjai aktyviai lankė Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedrą bei 

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio koplyčią, Kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškėje įkurtą 

sakralinį Rožinio slėpinių kelią ir rekolekcijų namus. Iš viso religinio turizmo mėgėjai rajone gali 

aplankyti 12 bažnyčių, tarp kurių – Kalvių rotondinė bažnyčia, išsiskirianti savo architektūra, į 

Krivonių kaimą perkelta senoji medinė Kernavės bažnyčia, iš dabartinių Kauno marių dugno 

iškelta Rumšiškių bažnyčia. Šios srities turizmo mėgėjams veiklos plečiasi – įsibėgėja rajono 

savivaldybės kartu su Kaišiadorių TVIC įgyvendinamas projektas „Palaimintojo Teofiliaus 

Matulionio keliais“, apimantis net 9 Lietuvos savivaldybes, sukurta mobili aplikacija, prisidedanti 

prie keliavimo patrauklumo.  

Kaišiadorių rajone prasidėjo didikų Oginskių istorija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. 

Uogintų kaime kadaise stovėjusį dvarą primena šimtametis ąžuolas, Kruonio miestelyje stūkso 

renesansinio dvaro liekanos, o Švč. Mergelės Marijos, Angelų Karalienės bažnyčia saugo 

Bohdano Oginskio ir Samuelio Levo palaikus. Išlikęs Mūro Strėvininkų dvaras neleidžia pamiršti 

apie šios giminės veiklą ir ryšį su Kaišiadorių rajono savivaldybės vietovėmis.  
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Iš Kaišiadorių rajono į Kernavę (Širvintų rajoną) galima persikelti vieninteliu Lietuvoje išlikusiu 

lyniniu keltu (be variklio) – Padalių keltu. Keltininkas Gediminas Dzeventauskas turi sertifikuoto 

amatininko statusą. 2020 metais keltas buvo priverstas anksčiau baigti turizmo sezoną dėl 

nukritusio vandens lygio. Keltas su netoliese esančiu Budelių piliakalniu palaipsniui tampa 

kompleksiniu traukos objektu turistams.  

Savivaldybėje gausu gamtinio kraštovaizdžio ir kultūros paveldo objektų, kurie įdomūs turistams: 

glaciokarstinės kilmės apvalusis Kaukinės ežeras „Žiedelis“, netoli Kruonio HAE mistiškoji 

gravitacinė kalva, vienos storiausių Lietuvos pušų Rumšiškių ir Varkališkių miške, aukščiausia 

Kauno marių atodanga – Mergakalnis, storiausias medis Kauno marių regioniniame parke – 

Gastilionių ąžuolas. Retos augalijos ir gyvūnijos galima aptikti Būdos, Kaukinės botaniniuose – 

zoologiniuose draustiniuose, Strošiūnų kraštovaizdžio, Paparčių botaniniame, Beičiūnų 

ornitologiniame draustiniuose. Verta aplankyti mitologinį Laukagalio akmenį „Velnio sostas“, 

kuris primena senąjį pagoniškąjį tikėjimą. Galima pasigrožėti 6 metrų apimties Karčiupio miško 

ąžuolu, daugiakamiene Antakalnio liepa, Kovaičių akmenimis, Sekionių ir Uogintų kaimų 

ąžuolais, kitomis gamtos vertybėmis. Sutvarkyti ir pritaikyti turistams Migonių, Rokiškių, 

Maisiejūnų, Lašinių, Budelių piliakalniai. Gražia gamta ir istoriniu palikimu vilioja legendomis 

apipintos Nemaitonių apylinkės.  

Pakeliauti pėsčiomis galima Lomenos pakrantės skardžiais, Strošiūnų ir Gegužinės miškų 

takeliais, Paparčių botaninio draustinio kalvelėmis, Kauno marių pakrante. Baidarių mėgėjų laukia 

Strėva, Neris. Keliose vietose galima pajodinėti žirgais. 

Kaimo turizmo sodyboje „Laukysta“ galima pažaisti strėliasvydį, „gyvą“ stalo futbolą. 

Kaišiadorių mieste veikiantis pramogų konferencijų centras su trijų žvaigždučių viešbučiu „Pas 

Radvilą“ siūlo pažaisti boulingą, biliardą, išsinuomoti keturračius, pasikaitinti pirtyje. Netoli 

automagistralės laukia legendinis restoranas „Bačkonys“, parkas, konferencijų centras, 

apartamentai, pirtys. 

Patraukli Kaišiadorių rajono savivaldybė ir besidomintiems tradiciniais Lietuvos amatais: rajone 

daugiau nei 20 sertifikuotų tradicinių amatininkų (ir 2 įmonės), iš viso 51 sertifikuotas produktas. 

Amatus galima išmėginti Žasliuose veikiančiame tradicinių amatų centre, Paparčių bendruomenės 

namuose, kultūros centruose, Lietuvos liaudies buities muziejuje, Audronės Skarbaliūtės 

keramikos dirbtuvėse, Kristinos Zazerskienės „Molio virtuvėje“ ir kitur. 

Ieškantys netradicinių edukacijų ir užsiėmimų gali apsilankyti Pavuolio kaime, čia įkurtame 

sraigių ūkyje „Aspersa“ galima užsisakyti edukacinę programą, sraigių degustaciją, nusipirkti 

sraigių mėsos. Tikros lietuviškos pirties procedūromis pasimėgauti galima Rumšiškėse LLBM 

įsikūrusioje „Dvaro pirtyje“.  

Galima dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose vaikams ir suaugusiesiems kūrybos namuose 

„Vėjų fėja“ (duonos kelias ir kiti), „Girinio parke“ (ekologinės ir etnokultūrinės programos), 

„Saulės vartų Romuvoje“ (paukščių tematika, baltų religija ir kultūra), „Senojoje Gegužinėje“ 

(etnoarchitektūra, arklių ir avių ūkis), Žaslių tradicinių amatų centre. Įdomias tematines stovyklas 

vaikams ir jaunimui, poilsio savaitgalius suaugusiųjų grupėms organizuoja nauja sodyba „Nonna 

vila“.  

Rajone yra daugiau nei 250 lankytinų objektų. 2020 m. Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos 

centras surengė apklausą apie rajono turizmą. Joje paminėti 43 objektai, o 10 pačių populiariausių 

vietų rajone išsidėstė taip:  

1. Mergakalnio regykla; 

2. Lietuvos liaudies buities muziejus, kartu aplankant ir Rumšiškių miestelį;  

3. Žaslių miestelis ir Žaslių kultūros ir tradicinių amatų centras;  

4. Kalvių šv. Antano Paduviečio bažnyčia bei Kalvių ežero paplūdimys; 

5. Kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškė Guronyse, Rožinio slėpinių parkas; 

6. Algirdo Brazausko parkas Kaišiadoryse; 
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7. Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedra; 

8. Budelių piliakalnis;  

9. Padalių keltas;  

10. Gravitacinė kalva. 

Keliautojai be šių objektų dar išskyrė Žiežmarių sinagogą, Paparčių vienuolyną, Kaišiadorių 

geležinkelio stotį, dviračių taką aplink Girelės II tvenkinį, aikštyną prie Girelės II tvenkinio, 

Maisiejūnų ir Lašinių piliakalnius, Laukagalio akmenį, „Gyvą kalną“, Girelės pažintinį taką, 

Paparčius, Darsūniškį, Brazauskų namus–muziejų, Kaukinės ežerą ir kaimą bei Kruonio HAE. 

2020 metų visuotiniai apribojimai atnešė daug iššūkių turizmo verslui. Kai kurie buvo priversti 

užsidaryti visai, kiti apribojo veiklą, prisitaikydami prie išleistų teisės aktų. Sodyboms bei lauko 

pramogų organizatoriams aktyvus buvo vasaros sezonas, o šaltuoju metu nemažai laiko skirta 

atsinaujinimui, naujų paslaugų, programų kūrimui. Tikriausiai 2020-uosius galima būtų pavadinti 

šeimų gamtinio turizmo metais.  

 

4. Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centro 2020 m. vykdyta veikla 

 

VERSLAS 

Kaišiadorių TVIC jau 19 metų konsultuoja pradedančiuosius verslininkus, padeda įsteigti 

įmones, organizuoja seminarus, mokymus įmonių vadovams ir darbuotojams, teikia biuro, kitas 

viešąsias paslaugas verslui bei turizmo paslaugas. 2020 m. Kaišiadorių TVIC tiesiogiai padėjo 

įsteigti 27 juridinius asmenis, iš kurių 22 – verslo įmonės. Teiktos konsultacijos gyvai, el. paštu, 

telefonu verslo pradžios, paramos verslui, mokesčių, apskaitos bei kitais klausimais.  

Iš viso per 2020 metus Kaišiadorių rajone įsteigtos 63 naujos verslo įmonės. Išregistruota 11. Tai 

didžiausias teigiamas skirtumas (52) tarp įsteigtų ir išregistruotų verslo įmonių skaičiaus per 

pastaruosius 11 metų. 978 asmenys įsigijo verslo liudijimus ar įregistravo individualią veiklą 

pagal pažymą.  

2020 m. suteikta 868 val. nemokamų konsultacijų norintiems pradėti verslą ir jau turintiems 

verslą asmenims, SVV subjektams, potencialiems investuotojams šiomis temomis: verslo 

pradžios, įteisinimo formos pasirinkimo, verslo įregistravimo, mokesčių, buhalterinės apskaitos, 

verslo finansavimo, paramos verslui, leidimų ir licencijų, elektroninio verslo, rinkodaros, sutarčių, 

darbo teisės, patalpų, sklypų, partnerių paieškos, pagalbos priemonių nukentėjusiems nuo ribojimų 

karantino metu, investicinės aplinkos, savivaldybės paramos ir lengvatų, bendrųjų planų, verslo 

plėtros, investicinių projektų rengimo ir kitais klausimais. Dėl susiklosčiusios neeilinės situacijos, 

konsultacijų poreikis 2020 metais buvo milžiniškai išaugęs.  

Suorganizuoti 25 verslo srities renginiai, juose dalyvavo 851 dalyvis: 22 nemokami ir 3 

mokami.  

Suorganizuoti 22 nemokami renginiai verslo ir investicijų temomis: 

 

1. Seminaras „Maisto tvarkymas kaimo turizmo sodybose, reikalavimai apgyvendinimui, 

parama turizmo verslui, turizmo rinkodara“ 

2. Renginys „Kaišiadorių rajono Metų apdovanojimai“ (įskaitant verslo apdovanojimus, 

partnerystės pagrindais) 

3. Asmens duomenų apsaugos seminaras smulkiam ir vidutiniam verslui 

4. Seminaras „Verslo pradžia, galimybės“ 

5. Susitikimas – diskusija su potencialiais stambiais investuotojais, poreikių ir galimybių 

aptarimas (partnerystės pagrindais) 

6. Seminaras „Verslo pradžia“ 

7. 3 žurnalistų iš 15min.lt ir UAB „Komunikaciniai projektai“ turas po verslo įmones ir 

savivaldybę  



 

10 

 

8. Seminaras „Ką reikia žinoti verslininkui: vartotojų teisės, nuotolinė prekyba, ginčai, 

reklama, ženklinimas“ 

9. 4 žurnalistų iš Lietuvos radijo, lrytas.lt, delfi.lt  turas po verslo įmones, individualius 

verslus ir savivaldybę  

10. Seminaras „Verslo pradžia ir galimybės“ Užimtumo tarnybos Kaišiadorių skyriuje 

11. Susitikimas – diskusija su potencialiais investuotojais (partnerystės pagrindais) 

12. Seminaras „Šiuolaikinė skaitmeninė komunikacija“ 

13. Mokymai „Socialiniai tinklai ir jų įvairovė“ 

14. Diskusija dėl socialinio verslo su Stabintiškių bendruomene, VVG ir Socialinės paramos 

skyriumi 

15. Seminaras „Įmonių teisė vadovams“ 

16. Seminaras „Darbo užmokestis: naujausi pakeitimai ir netipiniai skaičiavimo atvejai“ 

17. Seminaras „Valdymo organų statusas bei atsakomybė: teisiniai aspektai“ 

18. Mokymai „Kodėl ir kaip planuoti savo marketingą dar šiemet“ 

19. Seminaras „2020 m. finansinės atskaitomybės rengimas ir mokesčių naujovės 2021 m.“ 

20. Seminaras „Viešieji pirkimai verslui: nuo ko pradėti, kaip dalyvauti“ 

21. Diskusija su potencialių investuotojų asociacijos atstovu ir savivaldybe dėl MTEP įmonių 

atėjimo į Kaišiadoris (partnerystės pagrindais) 

22. Seminaras „Verslo galimybės Kaišiadorių rajone“ 

 

Suorganizuoti 3 mokami renginiai:  

1. Seminaras „Dokumentų rengimo naujovės“ 

2. Seminaras „Darbo apmokėjimo naujovės“ 

3. Buhalterinės apskaitos kursai 

Suteikta 1050 verslo informacijos paslaugų: 

-  parengta ir išsiųsta el. paštu verslo naujienų – 353 vnt. 

-  portale turizmas.kaisiadorys.lt ir socialiniame puslapyje facebook.com/kaisiadorys paskelbta 

236 naujienos verslui; 

-  atsakyta į verslo srities paklausimus tiesiogiai, telefonu, el. paštu, FB paskyroje – 461 vnt. 

Sukurta ir publikuota 31 publikacija, leidiniai, elektroniniai pristatymai, radijo laidos verslo tema 

lietuvių ir užsienio kalbomis, parengti TVIC darbuotojų bei žurnalistų po organizuotų žurnalistų 

turų: 

1. Parengtas ir išleistas leidinys investuotojams rusų kalba, 100 egz.  

2. Pristatymas apie rajono verslą rusų kalba (buvo naudojamas Kazachstane susitikime su 

verslu, valdžia) 

3. Atnaujinta Kaišiadorių rajono ekonominė apžvalga internete su išsamiais rodikliais bei 

verslo aprašymu pagal 2020 m. pradžios duomenis 

4. Savivaldybės paramos smulkiam verslui aprašymas pateiktas „Verslios Lietuvos“ svetainei 

5. Karantinas. Ką turi žinoti darbdaviai. („Kaišiadorių aidai“, „Atspindžiai“) 

6. Kokią pagalbą valstybė suteiks verslui karantino metu? („Kaišiadorių aidai“, 

„Atspindžiai“) 

7. Nenugalima jėga. Ar galioja karantino metu? („Kaišiadorių aidai“, „Atspindžiai“) 

8. Kaip dirbti verslui kitaip karantino metu? („Kaišiadorių aidai“, „Atspindžiai“) 

9. Verslo pradžia: kaip dabar įteisinti veiklą? (kaisiadorieciams.lt, „Kaišiadorių aidai“, 

„Atspindžiai“) 

10. Surinkti ir publikuoti FB paskyroje rajono kavinių pasiūlymai, siekiant padėti vietiniam 

verslui sunkiu metu 

11. Karantino metu sukurta ir publikuota FB paskyroje bei svetainėje virtuali Pavasario mugė 

– pagalba vietos verslui pasiekti pirkėjus 

12. Kokias garantijas suteikia pasirinkta verslo forma? (kaisiadorieciams.lt, „Kaišiadorių 

aidai“, „Atspindžiai“) 

13. Subsidijos verslo idėjų įgyvendinimui (kaisiadorieciams.lt, „Kaišiadorių aidai“, 

„Atspindžiai“) 
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14. Infografikas apie Kaišiadoris potencialiems investuotojams lietuvių ir anglų kalbomis 

(dalinamas centre, paskelbta turizmas.kaisiadorys.lt) 

15. Straipsnis „Kaip pradėti verslą?“ („Kaišiadorių aidai“, „Atspindžiai“, Kaišiadoriečiams.lt, 

įdėta į svetainę turizmas.kaisiadorys.lt) 

16. Paramos verslui priemonių santrauka („Kaišiadorių aidai“, „Atspindžiai“) 

17. Verslo pradžia: nuo ko pradėti? (Laikraščiai) 

18. Klaidos ir mitai kuriant verslą (laikraščiai, kaisiadorieciams.lt) 

19. Sukurtas vaizdo interviu su kraštiečiu Antanu Bernatoniu (pirmuoju žmogumi Baltijos 

šalyse, parduodančiu savo laiką) – apie galimybes jaunimui dalyvauti verslumo 

renginiuose 

 

Straipsniai ir laidos po organizuoto žurnalistų turo: 

20. Lietuvoje įkūrė pirmąjį Baltijos šalyse krevečių auginimo ūkį: planas – užkariauti Europą. 

https://m.delfi.lt/verslas/verslas/article.php?id=84939109   

21. 20-metis kaišiadoriškis Jonas Grenda krepšininko karjerą iškeitė į šiaudinius stogus: 

https://www.15min.lt/verslas/naujiena/verslumas/20-metis-kaisiadoriskis-jonas-grenda-

krepsininko-karjera-iskeite-i-siaudinius-stogus-1248-1360412    

22. Apie naują oro uostą – kaip privalumą investicijoms: 

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/kaisiadoriu-meras-apie-nauja-oro-uosta-

negalime-atsisakyti-tokio-svarbaus-projekto-del-keliu-zmoniu-nepritarimo-56-1357  

23. Prekiavo turguje, o šiandien turi dideles gamybos patalpas – produkcija aprūpina ir 

kaimynines šalis: https://m.delfi.lt/verslas/verslas/article.php?id=84990405   

24. Kvailiausias sugalvotas žaidimas tapo raktu – darbo vietą susikūrusi mergina vos spėja 

suktis: http://www.lrytas.lt/verslas/sekmes-istorijos/2020/08/16/news/kvailiausias-

sugalvotas-zaidimas-tapo-raktu-darbo-vieta-susikurusi-mergina-vos-speja-suktis-

15959448/  

25. https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/socialines-imones-statusa-prarandanti-

spaustuve-neigaliuju-neatleis-bet-nauju-darbuotoju-dairysis-tarp-sveikuju-56-1360930  

26. Už savamokslio iš mažo miestelio odos gaminius nepagaili ir tūkstančio – turi planų 

pasiekti Italiją: https://www.lrytas.lt/verslas/sekmes-istorijos/2020/08/17/news/uz-

savamokslio-is-mazo-miestelio-odos-gaminius-nepagaili-ir-tukstancio-turi-planu-pasiekti-

italija-15915589    

27. Tėvas ir sūnus Kerševičiai gamina lovas vokiečiams ir prancūzams, o laisvalaikiu 

neatsisako padėti ir kaimynams: https://www.15min.lt/verslas/naujiena/verslumas/tevas-ir-

sunus-kerseviciai-gamina-lovas-vokieciams-ir-prancuzams-o-laisvalaikiu-neatsisako-

padeti-ir-kaimynams-1248-1361080     

28. Netoli Rumšiškių įveisė krevečių ūkį – norėjo parodyti, kad Lietuvoje galima ne tik kiaules 

auginti: https://www.lrytas.lt/verslas/sekmes-istorijos/2020/08/27/news/netoli-rumsiskiu-

iveise-kreveciu-uki-norejo-parodyti-kad-lietuvoje-galima-ne-tik-kiaules-auginti-16046648/   

29. Radijo laida: Apie Irmantą Kanaševičių ir jo odinius dirbinius: 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000118647/ryto-garsai-vytautas-landsbergis-apie-

ivykius-baltarusijoje-tai-nebus-tik-perversmas-tai-bus-nuversmas?time_start=4900   

30. Radijo pokalbis su UAB „Investara“ apie Kaišiadorių rajone auginamas krevetes. Nuo 

1:12:30: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000117471/ryto-garsai-korupcijos-skandalas-

ministerijoje-kokiu-veiksmu-imsis-veryga 

31. Radijo laida apie UAB  „Arostė“ nuo 1:22:52: 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000120224/ryto-garsai-lietuvos-vaiku-psichologine-

bukle-neramina-specialistus    

 

Sukurtas 9:27 min. reprezentacinis filmas „Kaišiadorys – puiki vieta verslui“, pristatantis verslo 

ir investicinę aplinką, kuriame supažindinama su Kaišiadorių verslo istorija, pagrindinėmis 

galimybėmis investuotojams, parama verslui, paslaugomis, gamybinėmis įmonėmis ir verslo 

aplinka. Filmas naudojamas rajono pristatymuose, siekiant pritraukti investuotojus, žmones 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000117471/ryto-garsai-korupcijos-skandalas-ministerijoje-kokiu-veiksmu-imsis-veryga
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000117471/ryto-garsai-korupcijos-skandalas-ministerijoje-kokiu-veiksmu-imsis-veryga


 

12 

 

atvykti iš kitur ir kurtis Kaišiadorių rajone bei čia kurti verslą. Filmas FB jau peržiūrėtas 21 000 

kartų, Youtube – 260.  

Nuoroda į filmą: https://www.facebook.com/123871760979979/videos/201277415012659 

Atnaujinta rajono verslo įmonių ir verslų duomenų bazė naujais arba atnaujintais įrašais – 132 

vnt. http://turizmas.kaisiadorys.lt/verslas/verslu-baze/ 

Atliktos 4 apklausos ir pateikta informacija savivaldybei: 

1. Rajono verslo apklausa dėl COVID įtakos verslui, paramos poreikio 

2. Rajono verslo apklausa dėl valstybinės žemės naudojimo pasiūlymų 

3. Verslo apklausa dėl rajono verslo aplinkos 

4. Verslininkų apklausa apie žiedinę ekonomiką  

Pristatyta investicinė Kaišiadorių rajono savivaldybės aplinka internete: 

- supažindinama su pagrindiniais ekonominiais rodikliais, savivaldybės parama verslui, 

pažangiausiomis, didžiausiomis, įdomiausiomis rajono įmonėmis bei verslais, mieste ir 

rajone siūlomomis patalpomis bei sklypais 

http://turizmas.kaisiadorys.lt/verslas/investuotojams/ 

- papildytas didžiausių, gamybinių verslų žemėlapis http://turizmas.kaisiadorys.lt/verslu-

zemelapis/ 

- sklypų žemėlapis http://turizmas.kaisiadorys.lt/verslas/patalpos-ir-sklypai/ 

- atnaujinta paramos verslui atmintinė http://turizmas.kaisiadorys.lt/verslas/parama-verslui/ 

- apsilankiusiems klientams buvo perduota išsami informacija apie sklypus Gedimino g. 135 

ir 139 ir jų aukcionus. Sklypai įsigyti. Planuojamos verslo objektų statybos. Kiti sklypai 

aktyviai viešinti naujienlaiškiais, per FB, svetainėje. Liko tik vienas didesnis sklypas 

verslui adresu: Pramonės g. 10.  

Kita veikla verslo srityje: 

1. Pateikti pasiūlymai Savivaldybei dėl SV fondo pakeitimų 

2. Apklaustos rajono įmonės dėl poliesterio plokščių skydų gamybai 

3. Partnerystė socialinio verslo projekte (Change for future) 

4. Tarpininkavimas tarp verslo ir savivaldybės dėl kaukių ir kostiumų siuvimo 

5. Aktyviai viešinti bendrieji planai patalpose bei internete 

6. Dalyvauta SV paramos fondo komisijoje 

7. Pateikti pasiūlymai savivaldybę pristatančiai videomedžiagai (7 min.) 

8. Organizuota kaišiadorietiškų amatų, gaminių Kalėdinė krautuvėlė FB kartu su rajono VVG 

9. Jauni verslai pasiūlyti respublikiniam konkursui „Verslo genas“ per žurnalistų turą. Trys iš 

jų pateko tarp geriausių. Vienas – UAB „Investara“ laimėjo nominaciją „Už mokslo ir 

žinių įgyvendinimą versle“ (https://www.lrytas.lt/verslas/sekmes-

istorijos/2020/12/12/news/-verslo-geno-apdovanojimus-susizere-duonos-kreveciu-

papuosalu-ir-pasaku-verslai-17468221/) 

2020 m. Kaišiadorių TVIC su VšĮ Gyvenimo kokybės studijų centru toliau vykdė ESF projektą 

„Kaišiadorių gyventojų padėties darbo rinkoje gerinimas, suteikiant verslo pradžios ir plėtros 

konsultacijas bei skatinant bendradarbiavimo tinklus“. 

TVIC interneto svetainės naudotojų skaičius per metus – 26270. FB paskyros prenumeratoriai – 

5574. Youtube kanalo prenumeratoriai – 148.  

TURIZMAS 

2020 metais Kaišiadorių TVIC suorganizavo 32 turizmo srities renginius, iš kurių 20 nemokamų 

ir 12 mokamų, kuriuose iš viso dalyvavo 1032 dalyviai. 

Suorganizuota 20 nemokamų turizmo srities renginių (iš jų 4 partnerystės pagrindais su kitomis 

įstaigomis): 

1. Diskusija su turizmo paslaugų teikėjais „Turizmo plėtra Kaišiadorių rajone: kartu galime 

daugiau. Unikalūs objektai. Ko nori turistai. Bendradarbiavimo galimybės“ 

http://turizmas.kaisiadorys.lt/verslas/parama-verslui/
https://www.lrytas.lt/verslas/sekmes-istorijos/2020/12/12/news/-verslo-geno-apdovanojimus-susizere-duonos-kreveciu-papuosalu-ir-pasaku-verslai-17468221/
https://www.lrytas.lt/verslas/sekmes-istorijos/2020/12/12/news/-verslo-geno-apdovanojimus-susizere-duonos-kreveciu-papuosalu-ir-pasaku-verslai-17468221/
https://www.lrytas.lt/verslas/sekmes-istorijos/2020/12/12/news/-verslo-geno-apdovanojimus-susizere-duonos-kreveciu-papuosalu-ir-pasaku-verslai-17468221/
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2. Kaišiadorių rajono turizmo pristatymas Ukrainos delegacijai 

3. Dviračių žygis po rajono lankytinas vietas „Neries link“ (2 dienos, su nakvyne) 

4. Paskaita Algirdo Brazausko gimnazijoje „Kaišiadorių rajono istorinis turizmas“ 

5. Paskaita KTVM „Kaišiadorių rajono istorinis turizmas“ 

6. Paskaita V. Giržado progimnazijoje „Žymūs Kaišiadorių rajono žmonės“ 

7. Ekskursija „Aplink Kaišiadoris“ Kovo 11-osios proga 

8. Paskaita „Žymūs rajono žmonės“ 

9. Ekskursija po rajoną gidams iš Lietuvos 

10. Kaišiadorių dviračių turas (partnerystė) 

11. Lietuvos radijo laidų „Skalsu kalbos“ ir „Atrask Lietuvą“ žurnalistei suorganizuotas ir 

pravestas turas po 8 lankytinas vietas 

12. Suorganizuotas pažintinis turas po rajono turizmo objektus didžiausio kelionių žurnalo 

Lietuvoje „Kelionės ir pramogos“ atstovams 

13. Bendras turistinis-sportinis renginys „Ekstremalus bėgimas su kliūtimis“ (partnerystė) 

14. Ekskursija 430-ojo miesto vardo paminėjimo jubiliejaus proga „Chašaidaro pėdomis“ 

15. Žygis-ekskursija dviračiais „Rudens spalvų beieškant“ (27 km) 

16. Ekskursija „Kaišiadorių žydams atminti“ 

17. Ekskursija Žasliuose ir Naujažeryje, keptų cepelinų edukacijos pristatymas trims 

respublikinės žiniasklaidos turizmo srities žurnalistams kartu su Žaslių kultūros centru 

18. Žaidimas „Šlamučio slėpynės“ (kartu su partneriais) 

19. Diskusija dėl Lašinių objektų prieigų su savivaldybe, Kauno marių regioniniu parku. 

Situacijos ir objektų pristatymas, siūlymai problemoms spręsti 

20. Maršruto po Kaišiadorių r. sudarymas – turas po objektus agentūrai „IngaTours“ 

 

Suorganizuota 12 mokamų turizmo renginių (gido paslaugos).  

 

Parengti ir publikuoti 63 straipsniai, publikacijos, elektroniniai leidiniai spaudoje, interneto 

portaluose, FB, parengti TVIC darbuotojų bei žurnalistų po TVIC organizuotų žurnalistų turų:  

1. Rajono turizmo prezentacija rusų kalba (buvo naudojama Kazachstane) 

2. Kaišiadorys – sveikas pasirinkimas („Atspindžiai“)  

3. Lankytinos vietos Kaišiadoryse, gryname ore (welovelithuania.com) 

4. Po turizmo parodos. „Atokampis“ – II vieta! (kaisiadorieciams.lt) 

5. Kaišiadorims – 430 (welovelithuania.com) 

6. Aktyvusis keliavimas – sveikatos kodas („Kaišiadorių aidai“) 

7. Atnaujinta Kaišiadorių rajono turizmo apžvalga internete 

8. Įdomybės, lankytinos vietos gryname ore (FB puslapis „Ką pamatyti Lietuvoje“) 

9. Ką veikti Kaišiadorių rajone? Gastilionių ąžuolas. Borų miško pušis (manokrastas.lt) 

10. 10 lankytinų vietų Žasliuose (welovelithuania.com) 

11. Kokius lankytinus objektus Kaišiadorių r. aplankyti būnant gryname ore? (turizmas.lt) 

12. Ką veikti Kaišiadorių rajone? Laukagalio akmuo (Didysis, Aukuras, Velnio sostas) 

(manokrastas.lt) 

13. Vietos su gyvūnais. Kulinarinės kelionės (FB grupė „Kaimo turizmas Lietuvoje“) 

14. Garsūs Kaišiadorių rajono žmonės. Leopoldas Godovskis (manokrastas.lt) 

15. Garsūs Kaišiadorių rajono žmonės. Jonas Aistis (manokrastas.lt) 

16. Garsūs Kaišiadorių rajono žmonės. Romeriai (manokrastas.lt) 

17. Garsūs Kaišiadorių rajono žmonės. Oginskiai (manokrastas.lt) 

18. Garsūs Kaišiadorių rajono žmonės. Algirdas Brazauskas (manokrastas.lt) 

19. Garsūs Kaišiadorių rajono žmonės. Palaimintasis Teofilius Matulionis (manokrastas.lt) 

20. Garsūs Kaišiadorių rajono žmonės. Kardinolas Vincentas Sladkevičius (manokrastas.lt) 

21. Lankytinos vietos gryname ore (manokrastas.lt)  

22. Mažieji Trakai – tarp trijų ežerų išsidėstę Žasliai (pamatykLietuvoje.lt) 

23. Kaišiadorys. Įdomybės ir netikėti faktai (welovelithuania.com) 

24. Garsūs Kaišiadorių rajono žmonės (welovelithuania.com) 

25. Pažintiniai takai (Ką pamatyti Lietuvoje, FB) 
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26. Pažintiniai takai Kaišiadorių rajone (turizmas.lt)  

27. Ką veikti su vaikais Kaišiadorių rajone (turizmas.lt) 

28. Vietos su vaikais (FB grupė „Kaimo turizmas sodybos“) 

29. Ką pamatyti su vaikais (FB grupė „Ką pamatyti Lietuvoje“)  

30. Guronys. Kardinolas V. Sladkevičius (FB grupė „Ką pamatyti Lietuvoje“) 

31. Senosios Kaišiadorių rajono mokyklos (https://www.turizmas.lt) 

32. Lankytinos vietos su vaikais, renginiai (grupei „Keliaujančios mamos“)  

33. Pakoreguotas elektroninis leidinys „Įdomybės Kaišiadorių krašte“ ir paskelbtas svetainėje 

34. Kur švęsti Jonines/ Rasas netoli Kauno marių (FB puslapis „Aplink Marias“) 

35. Baidare Strėvos vingiais (FB grupė „Ką pamatyti Lietuvoje“)  

36. Įdomybės ir faktai Kaišiadorių rajone („Kaišiadorių aidai“) 

37. Sukurtas ir paskelbtas interneto svetainėje elektroninis videokatalogas apie Kaišiadorių 

rajoną  

38. Elektroninis rinkinys „Sveika vasara“ (bendras projektas su „Eurovaistine“)  

39. Kaišiadorys region: Places to Visit (https://welovelithuania.com/en/kaisiadorys-region-

places-to-visit/) 

40. Vieninteliai ir unikalūs (sukurtas ir paskelbtas naujas skyrius turizmas.kaisiadorys.lt (19 

objektų): http://turizmas.kaisiadorys.lt/unikalu/) 

41. „Aliens MC Kaišiadorys“ atveria duris („Kaišiadorių aidai“, „Atstpindžiai“, FB 

„Kaišiadorys Turizmas Verslas“) 

42. Maršrutas nauju asfaltu (pristatymas su nuotraukomis ir aprašymu FB „Kaišiadorys 

Turizmas Verslas“) 

43. Pramogos ir įdomybės tarp didžiųjų miestų – Kaišiadorių krašte (Straipsnis žurnale 

„Kelionės ir pramogos“, pateikti objektų aprašymai ir 50 nuotraukų pasirinkimui)  

44. Senove kvepiantys Žasliai (straipsnis žurnale „Kelionės ir pramogos“, pasakojimai apie 

objektus ir 600 nuotraukų pasirinkimui) 

45. LRT kultūra laida „Brolių šalelė. Dainius ir Julius Taručiai ieško Lašinių kaimo kilmės“ 

(Kaišiadorių TVIC gido pasakojimas apie Lašinių kaimą 

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1239547/broliu-salele-dainius-ir-julius-taruciai-

iesko-lasiniu-kaimo-kilmes)  

46. Jei pakeliui iš Vilniaus į Kauną pavargsite: dvi vietos šalia greitkelio ir skrandžiui, ir 

poilsiui (straipsnis https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/per-lietuva/jei-

pakeliui-is-vilniaus-i-kauna-pavargsite-dvi-vietos-salia-greitkelio-ir-skrandziui-ir-poilsiui-

642-1358002) 

47. Laimos ir Michaelio meilė prasidėjo saulėtame Egipte, o tęsiasi nuosavoje picerijoje 

Žiežmariuose (straipsnis https://www.15min.lt/verslas/naujiena/verslumas/laimos-ir-

michaelio-meile-prasidejo-sauletame-egipte-o-tesiasi-nuosavoje-picerijoje-ziezmariuose-

1248-1359844)  

48. Radijo laida „Atrask Lietuvą. Keliaujame po Kaišiadorių apylinkes. I dalis“ 

(https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000117598/atrask-lietuva-keliaujame-po-kaisiadoriu-

apylinkes-i-d. Su Kaišiadorių apylinkėse lankytinomis vietomis supažindina Kaišiadorių 

turizmo ir verslo informacijos centro turizmo vadybininkas, gidas Aurelijus Balčiūnas) 

49. Radijo laida „Atrask Lietuvą. Keliaujame po Kaišiadorių apylinkes. II dalis“ 

(https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000118317/atrask-lietuva-ved-jolanta-jurkuniene. Su 

žmonėmis supažindina ir pasakoja Kaišiadorių turizmo ir verslo centro turizmo 

vadybininkas, gidas A. Balčiūnas) 

50. Straipsnis apie rajono atsinaujinusį restoraną „Skardis“ 

(https://www.delfi.lt/verslas/verslas/grizo-is-emigracijos-o-siandien-seimininkauja-

trijuose-restoranuose-airijoje-i-mane-mete-ir-is-keptuviu.d?id=85185555) 

51. LRT radijo laida „Skalsu kalbos“ apie pramogas ir naują turizmo verslą Bačkonių kaime 

(https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000123342) 

52. Vietos su gyvūnais Kaišiadorių rajone (FB „Ką pamatyti Lietuvoje“) 

53. Vietos su gyvūnais Kaišiadorių rajone (FB „Turizmas Lietuvoje“) 

54. Architektas Vaclovas Michnevičius ir su juo susiję objektai Kaišiadorių rajone 

(„Kaišiadorių aidai“) 
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55. Rudens malonumai Kaišiadorių rajone (https://welovelithuania.com/rudens-malonumai-

kaisiadoriu-rajone/)  

56. Pažintiniai takai Kaišiadorių r. (https://welovelithuania.com/pasivaiksciojimas-

kaisiadoryse-prie-statkuniskio-ezero/) 

57. Rudens malonumai Kaišiadorių rajone (https://www.turizmas.lt/straipsniai/Rudens-

malonumai-Kai%C5%A1iadori%C5%B3-r/15488) 

58. Turistiniai 2020 metai Kaišiadorių rajone (Straipsnis ir nuotraukos 

facebook.com/kaisiadorys ir https://www.turizmas.lt/straipsniai/Turistiniai-2020-metai-

Kai%C5%A1iadori%C5%B3-r/15658) 

59. Oktoberfest Kaišiadorys (https://welovelithuania.com/oktoberfest-kaisiadorys/) 

60. Turistiniai 2020 metai Kaišiadorių rajone („Kaišiadorių aidai“) 

61. Pasivaikščiojimas aplink Ščebnicos tvenkinį 

(https://welovelithuania.com/pasivaiksciojimas-kaisiadoryse-aplink-scebnicos-tvenkini/) 

62. Kaišiadorių miestas (https://www.turizmas.lt/straipsniai/Kai%C5%A1iadori%C5%B3-

miestas/15552) 

63. Pažintiniai takai Kaišiadorių r.  (https://www.turizmas.lt/straipsniai/Pa%C5%BEintiniai-

takai-Kai%C5%A1iadori%C5%B3-r/15614) 

Paskelbti trumpi turizmo pranešimai internete – 936 vnt.: 

1. Socialiniuose tinkluose, svetainėse, nacionalinėse ir regioninėse turizmo duomenų 

bazėse – 520 vnt. (FB „Kaišiadorys Turizmas Verslas“, „Kaimo turizmas Lietuvoje“, 

„Ką pamatyti Lietuvoje?“, manokrastas.lt, pamatyklietuvoje.lt, turizmas.lt, 

kapamatyti.lt, kaisiadorys.lt, „Lankytinos vietos“, „Get Out LT“, vilniausgalerija.lt, 

www.lithuania.travel ir kt.)  

2. Rajono renginių kalendoriuje – 182 vnt. 

3. Instagram paskyroje „Go Kaišiadorys” – 234 vnt. nuotraukų su aprašymais 

Sukurti iš išleisti rajono turizmą pristatantys leidiniai, įskaitant turistinius stendus (11 rūšių, 5102 

egz.):  

1. Leidinys-knygelė „Turistiniai maršrutai Kaišiadorių rajone“, 1000 egz. 

2. Kaišiadorių rajono turistinis žemėlapis lietuvių, anglų, rusų kalbomis, 1500 egz. 

3. Kaišiadorių rajono renginių kalendoriaus skrajutė, 500 egz.   

4. Skrajutė „Ką veikti su vaikais Kaišiadorių rajone?“, 200 egz. 

5. Atnaujinta brošiūra „Kas čia daros?“, 500 egz. 

6. Kartu su „Eurovaistine“ sukurtas leidinys „Sveika vasara! Kaišiadorys“, 100 egz. 

(partnerystė). 

7. Parengta informacija Mikalaučiškių bendruomenės stendui – tekstai ir nuotraukos, 1 

vnt. 

8. Atnaujintas turistinis stendas prie Kaišiadorių TVIC – rajono ir miesto pusės, 1 vnt. 

9. Atnaujintas lankstinukas „Įdomybės Kaišiadorių krašte“, 500 egz. 

10. Lankstinukas „Poilsiavietės, paplūdimiai, valčių nusileidimo vietos“, 300 egz. 

11. Lankstinukas „Vieninteliai ir unikalūs objektai Kaišiadorių rajone“, 500 egz. 

Sudaryti 9 nauji maršrutai ir paskelbti svetainėje turizmas.kaisiadorys.lt bei žemėlapyje: 

1. Pabūkime gryname ore 

2. Gastilonių pažintinis takas 

3. Kapitoniškių pažintinis takas 

4. Girelės pažintinis takas 

5. Pasivaikščiojimas aplink II Girelės tvenkinį 

6. Palomenė–Žasliai–Palomenė 

7. Rumšiškės–Žiežmariai–Rumšiškės 

8. Maršrutas dviračiams: 17 km asfaltu: Žiežmariai–Bačkonys–Liutonys–Mūro 

Strėvininkai–Žiežmariai 

9. Pasivaikščiojimas prie Statkūniškės ežero 

Nemažai sudaryta individualių maršrutų keliautojams ir jų grupėms. 

Rajono turizmas pristatytas parodose, šventėse bei renginiuose 5 kartus:  
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1. Tarptautinėje turizmo parodoje „Adventur“, 3 dienas 

2. Biržų miesto šventės Turizmo gatvėje 

3. Rokiškio miesto šventėje 

4. Kaišiadoryse kartu su projekto „Prisijaukink kultūrą“ organizatoriais 

5. Renginyje „Octoberfest Kaišiadorys“ 

 

Sukurta ir paskelbta videomedžiaga apie rajono turizmą – 10 vnt. 

1. Medžiai Kaišiadorių rajone 

2. Baidarėmis Strėvos upe 

3. Kaišiadorių senamiestis (skrydis) 

4. Dviračių maršruto „Žiežmariai– Bačkonys– Liutonys– Mūro Strėvininkai– Žiežmariai“ 

videomedžiaga 

5. 2020 m. dviračių turas 

6. Ekstremalus bėgimas su kliūtimis Bučionyse (renginio veiklų pristatymas) 

7. Rokiškių, Maisiejūnų, Migonių piliakalniai 

8. Kelionė „Tirpstančio ledyno pėdsakais“ Kaišiadorių rajone 

9. Laisvės TV videomedžiaga „Kiek kainuoja Lietuva“ 

10. LRyto TV laida „Lietuvos miestai. Kaišiadorys“ su Aurelijumi Balčiūnu ir turizmo 

paslaugų teikėjais (vyko du filmavimai). Pasakota apie rajoną, važinėta su kūrėjais, 

parengtas pasiūlymų sąrašas laidos turiniui https://tv.lrytas.lt/laidos/lietuvos-

miestai/2020/11/30/news/lietuvos-miestai-2020-11-28-17335647/ Po laidos sukurta dar 

trys trumpesni videofilmai (Žaslių tradicinių amatų centras 

https://www.youtube.com/watch?v=bRhFWlohtUU&t=1s , Žiežmarių sinagoga 

https://www.youtube.com/watch?v=ynE6pO68Mmc&t=6s , Guronys 

https://www.youtube.com/watch?v=sSDXgo2GAOw&t=107s ) 

 

Sukurti 4 žaidimai apie Kaišiadorių rajono lankytinas vietas, žymius žmones, renginius: 

1. Sukurtas ir pagamintas naujas turistinis stalo žaidimas „Ar žinai, kur? Kaišiadorių 

kraštas“. Jame per figūrėles ir užuominas pristatomi 36 objektai, vietovės. Žaidimas 

naudojamas renginiuose, pristatant Kaišiadorių kraštą, centre.  

2. Sukurtas žaidimas-viktorina internete apie Kaišiadorių rajono lankytinas vietas, žymius 

žmones, renginius „Kaišiadorių kraštas. Atsakyk arba sužinok“ 1 dalis. 

http://turizmas.kaisiadorys.lt/zaidimai/ 

3. Sukurtas žaidimas-viktorina internete apie Kaišiadorių rajono lankytinas vietas, žymius 

žmones, renginius „Kaišiadorių kraštas. Atsakyk arba sužinok“ 2 dalis. 

http://turizmas.kaisiadorys.lt/zaidimai/ 

4. Organizuotas lankytinų vietų nuotraukų konkursas. 

Kaišiadorių rajono turistinis žemėlapis internete papildytas 98 naujais ir atnaujintais objektais: 

http://turizmas.kaisiadorys.lt/ka-veikti-kategorija/lankytinos-vietos/  

Atlikta rajono sodybų apklausa dėl jų paslaugų specifikos ir galimo bendradarbiavimo. Atlikta 

gyventojų apklausa dėl rajono lankytinų vietų, objektų, problemų. Rezultatai susisteminti. 

Turizmo infrastruktūros ir kitų problemų sąrašas pateiktas savivaldybei (79 pozicijos). Taip pat 

problemos pateiktos Istorinės atminties įamžinimo komisijai. 

Kita veikla: 

1. Dalyvauta „Skambėkit, Kaišiadorys“, Istorinės atminties įamžinimo, Žydų kultūros 

paveldo kelio, Šv. Jokūbo kelio darbo grupėse. 

2. Baltijos kelio tematikos objektai išsiųsti „Keliauk Lietuvoje“ . 

3. Lietuvos žydų kultūros kelio asociacijai surinkta ir siųsta informacija apie 23 objektus, 

45 nuotraukos ir aprašymai. 

4. Gastronominio turizmo informacija siųsta „Keliauk Lietuvoje“. 

5. Informacija tema „Šeimų turizmas“ pateikta „Keliauk Lietuvoje“. 

https://tv.lrytas.lt/laidos/lietuvos-miestai/2020/11/30/news/lietuvos-miestai-2020-11-28-17335647/
https://tv.lrytas.lt/laidos/lietuvos-miestai/2020/11/30/news/lietuvos-miestai-2020-11-28-17335647/
https://www.youtube.com/watch?v=bRhFWlohtUU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=ynE6pO68Mmc&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=sSDXgo2GAOw&t=107s
http://turizmas.kaisiadorys.lt/zaidimai/
http://turizmas.kaisiadorys.lt/zaidimai/
http://turizmas.kaisiadorys.lt/ka-veikti-kategorija/lankytinos-vietos/
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6. Informacijos apie TVIC veiklą kraštovaizdžio ir gamtos srityje surinkimas ir siuntimas 

Savivaldybei. 

7. Parengtas videopaketas rajonui pristatyti Kazachstane. 

8. Religiniai objektai (Šv. Velykos) siųsti „Keliauk Lietuvoje“. 

9. Suteikta išsami informacija dėl dviračių kultūros vystymo Kaišiadoryse.  

10. Susirašinėjimas su LG dėl senojo vandens bokšto tvarkymo, prašymas sutvarkyti. 

11. Pateikti pasiūlymai savivaldybei dėl upelių ženklinimo. 

12. LTICA išsiųstos 8 idėjos maršrutams. 

13. Nemaitonių seniūnijai atrinkta ir pateikta 30 Nemaitonių krašto nuotraukų. 

14. Elektrėnų savivaldybei siųsta informacija bendram Šv. Jokūbo keliui kurti. 

15. „Savivaldybių žinioms“ atrinktos ir nusiųstos Kaišiadorių miesto nuotraukos. 

16. „Keliauk Lietuvoje“ pateikta informacija apie Rumšiškių bažnyčią ir Rožinio slėpinių 

kelią. 

17. Peržiūrėti jau įrengtų turistinių rodyklių tekstai ir pateiktos pastabos dėl koregavimų. 

18. Kaišiadorių TVIC sukurti žaidimai pateikti bei pateko į el. leidinį „Regionai: atradimų 

žemėlapiai“, buvo publikuoti kataloge. 

19. Pasiūlymai dėl Lašinių objektų buvo pateikti Kauno marių regioniniam parkui bei 

Savivaldybei. 

20. Mokyklos kviestos dalyvauti Žydų genocido dienai paminėti skirtuose Suckeverio 

skaitymuose. 

21. Parengta rekomendacija dėl etnokultūrinės sodybos „Vėjų fėja“ dalyvavimo 

etnografinės sodybos konkurse. Ji ir Senosios Gegužinės ūkis (jos rekomendacija teikta 

anksčiau) pateko į sąrašus: https://www.ekgt.lt/svarbu/etnokulturines-kaimo-turizmo-

sodybos/ 

22. Dalyvauta Lietuvos žydų kultūros kelio asociacijos valdybos, Kaišiadorių miesto 430-

ojo jubiliejaus renginių darbo grupės, projekto „Palaimintojo Teofiliaus Matulionio 

keliais“ darbo grupės posėdžiuose.  

23. Fotografuotas Kaišiadorių A. Brazausko parkas (konkursui, 30 nuotraukų), nuotraukos 

siųstos Savivaldybei. 

24. Parengtas bendradarbiavimo raštas ir aprašymas dėl Piligrimų centro poreikio Paparčių 

bendruomenės „Viltija“ rengiamai projekto paraiškai (norvegų fondui).  

25. Pildyta anketa apie Žiežmarių dvarą ir Žiežmarius VšĮ „Pajautos šventės“ rengiamai 

paraiškai apie dvarus (norvegų fondui).  

26. Prisidėta informacijos rinkimu ir žydų objektų nuotraukomis Savivaldybės ir Lietuvos 

žydų bendruomenės rengiamame projekte (norvegų fondui).  

27. Atrinktos ir siųstos rudeninės rajono vietovių nuotraukos portalui „We Love 

Lithuania“. 

28. Bendradarbiauta su VšĮ „Kultūros kiemas“ projekte „Sakmių gaudyklė“: 2 Kaišiadorių 

r. objektai jau pateko: http://www.talepointer.com/lt/map 

29. Žaslių amatų centrui pateikta 250 nuotraukų keptų cepelinų edukacijos reklamai. 

30. Plaukimo klubui „Ilgaplaukiai“ rinkta ir teikta informacija apie rajono ežerus.  

31. VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ išsiųstos nuotraukos su gražiais medžiais, parkais. 

32. Pateikti Savivaldybei pasiūlymai dėl objektų skaitmeninimo. 
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33. Diskusija su Turizmo rūmais dėl jų naujos duomenų bazės pildymo, jos viešinimas. 

34. Pateiktas informacijos paketas apie Kaišiadorių rajone filmuotus filmus „Keliauk 

Lietuvoje“. 

35. Kaišiadorių jaunimo reikalų koordinatorei pateiktas poilsiaviečių/laužaviečių sąrašas 

(publikuojama FB grupėje „Kaišiadorių jaunimui“). 

36.  „Dvaro pirtis“ ir sodyba „Nonna Vila“ laimėjo žurnalo „Kelionės ir pramogos“ 

turizmo geriausiųjų nominacijose 

(www.delfi.lt/keliones/naujienos/article.php?id=86145417). Kaišiadorių TVIC 

prisidėjo šių objektų žinomumu žurnalui (vizitai, nuotraukos). 

37. Kaišiadorių eglės fotografavimas savivaldybės svetainei.  

38. LTICA susitikimui su LR ekonomikos ir inovacijų ministre A. Armonaite pateikti 

klausimai / problemos. 

39. Bendradarbiauta su biblioteka projekte „Inovatyvūs Kaišiadorys 430“. 

Dėl pandemijos gyvų lankytojų skaičius sumažėjo. Tačiau padidėjo elektroninių paslaugų 

poreikis. TVIC interneto svetainės naudotojų skaičius per metus – 26270. Iš jų 94 proc. – lietuviai. 

Kitos šalys: JAV, JK, Vokietija, Airija, Norvegija, Lenkija, Švedija, Danija, Suomija. 

2020 metais VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ atliko slaptą visų savivaldybių pasirinktų lankytinų vietų bei 

turizmo informacijos centro darbuotojų darbo tyrimą. Kaišiadorių TVIC patalpų tvarka, teikiamos 

paslaugos, darbuotojai bei suteikta papildoma vertė buvo įvertinta 4 balais (maksimali vertė). Visų 

tirtų 13-kos rajono turistinių objektų vertinimo visais turistiniais aspektais vidurkis – 2,96 balo iš 4 

balų (kai nacionalinis vidurkis 2,78 balo).  

 

KITA VEIKLA 

 

1. Rengti verslo įmonių pertvarkymo, duomenų keitimo dokumentai. 

2. Rengti asociacijų, VšĮ steigimo, duomenų keitimo dokumentai. 

3. Organizuoti anglų kalbos kursai. 

4. Organizuoti mokymai „Vidaus kontrolės tvarka įstaigose“. 

5. Teiktos biuro paslaugos (kopijavimas, skenavimas, laiškų siuntimas, maketavimas, 

spausdinimas, kt.), renginių organizavimo, įrangos nuomos paslaugos. 

6. Darbuotojai kėlė kvalifikaciją seminaruose, mokymuose.  

7. Dalyvauta Kaišiadorių ligoninės stebėtojų taryboje.  

8. Kita veikla. 

______________________ 
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VšĮ Kaišiadorių turizmo ir verslo  

informacijos centro 2020 metų  

veiklos ataskaitos 

1 priedas 

 

VŠĮ KAIŠIADORIŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO 2020 M.  

VEIKLOS PLANO VYKDYMAS PAGAL PRIEMONES 

 

 Veiklos dalys 

Fak-

tas 

vnt. 

Planas

vnt. 
Fak-

tas 

val. 

Planas

val. 
 

Fak-

tas 

daly-

vių sk. 

Planas 

daly-

vių sk. 
 

 NEMOKAMŲ viešųjų paslaugų verslui teikimas, 

investicijų pritraukimo veikla Kaišiadorių rajone 

2020 m. 

      

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 

1239 420 810 370 1239 420 

2.  Suteiktos konsultacijos potencialiems investuotojams dėl 

verslo aplinkos, sklypų, patalpų verslui, reikalavimų, 

savivaldybės paramos, lengvatų, bendrųjų planų ir kitais 

klausimais 

80 40 58 30 80 40 

3.  Pritrauktos investicijos į Kaišiadorių rajoną (stambus 

investuotojas) 

 1 * past.    

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, pagrindinės teisinės formos, 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 

22 17 68 52 777 300 

5.  Suteiktos verslo informacijos paslaugos el. paštu, telefonu, 

tiesiogiai, internete: 

-  Parengta ir išsiųsta el. paštu verslo naujienų ne mažiau kaip 

350 vnt. 

-  Portale turizmas.kaisiadorys.lt ir socialiniame puslapyje 

1050 

 

 

353 

 

236 

780     
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 Veiklos dalys 

Fak-

tas 

vnt. 

Planas

vnt. 
Fak-

tas 

val. 

Planas

val. 
 

Fak-

tas 

daly-

vių sk. 

Planas 

daly-

vių sk. 
 

facebook.com/kaisiadorys paskelbta ne mažiau kaip 130 

naujienų verslui. 

-  Atsakyta į verslo srities paklausimus, ne mažiau kaip 300 

vnt. 

 

461 

6.  Parengta ir išleista verslumo, verslo ir investicijų 

skatinimo 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 

31 16 

 
    

7.  Sukurtas verslo ir investicinę Kaišiadorių rajono aplinką 

pristatantis videofilmukas 

1 1     

8.  Papildytas naujais įrašais elektroninis Kaišiadorių rajono 

savivaldybės verslų žemėlapis, kuriame vizualiai pristatomos 

rajoną reprezentuojančios didžiausios ir įdomiausios 

gamybinės įmonės 

17 15     

9.  Atnaujinta ir papildyta rajono verslo įmonių duomenų bazė 132 50     

10.  Atnaujinta ir pildyta rajono patalpų ir sklypų verslui 

duomenų bazė bei žemėlapis 

1 20     

11.  Atnaujinta paramos verslui atmintinė interneto svetainėje 1 1     

12.  Atliktas ir viešintas verslo subjektų pasitenkinimo 

savivaldybės verslo aplinka tyrimas, kurio tikslas – gerinti 

investavimo ir verslo sąlygas savivaldybėje (2–3 apklausos)  

1 

(4 

apkl.) 

1     

13.  Papildomas Kaišiadorių rajono, Kaišiadorių miesto, Žiežmarių 

miesto bendrųjų planų viešinimas (investuotojams 

Kaišiadorių rajono verslininkams ir gyventojams) Centre bei 

internetinėje erdvėje 

1 1     

14.  Derinamos investicijų galimybės su „Investuok Lietuvoje“ 1 1     

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 

(8 

kartai) 

3-5     

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, kitais TVIC ir kt. 

3 

 

     

 NEMOKAMŲ viešųjų turizmo paslaugų teikimas 

Kaišiadorių rajone 2020 m. 
      



 

21 

 

 Veiklos dalys 

Fak-

tas 

vnt. 

Planas

vnt. 
Fak-

tas 

val. 

Planas

val. 
 

Fak-

tas 

daly-

vių sk. 

Planas 

daly-

vių sk. 
 

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, gamtos vertybėmis 

- 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 

20 17 96 70 830 700 

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 

63 17     

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 

520 150     

4.  Pildytas renginių rajone kalendorius svetainėje 

turizmas.kaisiadorys.lt 

182 180     

5.  Objektų nuotraukų su aprašymais publikavimas Instagram 

paskyroje „Go Kaišiadorys“ 

234 120     

6.  Kaišiadorių krašto videokatalogo sukūrimas 68 50     

7.  Maršrutų sudarymas turizmas.kaisiadorys.lt svetainėje 9 5     
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 Veiklos dalys 

Fak-

tas 

vnt. 

Planas

vnt. 
Fak-

tas 

val. 

Planas

val. 
 

Fak-

tas 

daly-

vių sk. 

Planas 

daly-

vių sk. 
 

8.  Sukurta videomedžiaga apie rajono lankytinus objektus, 

renginius ar maršrutus 

10 4     

9.  Turistinio žemėlapio papildymas naujais ar atnaujintais 

objektais turizmas.kaisiadorys.lt svetainėje 

98 30     

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. 

511 

 

205 

 

306 

400     

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. 

4 3-4     

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. 

11 

vnt. 

5102 

egz. 

8 vnt. 

4500 

egz. 

    

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 

5 Ne 

ma-

žiau 

kaip 5 

kartus 

    

14.  Apklausos turizmo tematika: turizmo paslaugų teikėjų 

apklausa dėl bendrų maršrutų, specifikos, pasiūlymų turizmo 

plėtrai; gyventojų apklausa dėl patraukliausių objektų 

2 2     

15.  Dalyvavimas turizmo srities darbo grupėse: 

- Kauno regiono plėtros agentūros turizmo plėtros darbo grupė 

- „Skambėkit, Kaišiadorys“ darbo grupė  

- Lietuvos žydų kultūros paveldo kelio asociacijos darbo 

grupė 

- Kitos 

6 

(18 

kartų) 

3-6     

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 

+ 

Inform

acija 

apra-

šomo-

joje 

dalyje 
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 Veiklos dalys 

Fak-

tas 

vnt. 

Planas

vnt. 
Fak-

tas 

val. 

Planas

val. 
 

Fak-

tas 

daly-

vių sk. 

Planas 

daly-

vių sk. 
 

17.  Projektų generavimas ir paraiškų rengimas rajono turizmo 

viešinimo srityse, dalyvavimas konkursuose pagal situaciją  

7 1-2     

 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 su 

Kaišiadorių rajono savivaldybe. Finansuojamas iš Europos 

regioninės plėtros fondo ir Kaišiadorių rajono savivaldybės 

biudžeto.  

+      

 Kita veikla        

 - Seminaras „Dokumentų valdymo aktualijos ir pokyčiai“ 

- Seminaras „Darbo apmokėjimo naujovės biudžetinėse 

įstaigose“ 

- Finansinės ataskaitos už 2019 m. 

- Anglų kalbos kursai  

- Buhalterinės apskaitos kursai  

- Mokamos ekskursijos  

- Kiti mokami kursai ir seminarai 

- Dokumentų rengimas: steigimo, pertvarkymo, likvidavimo, 

apskaitos, duomenų keitimo, kiti 

- Suvenyrų pardavimas  

- Reklamos paslaugos 

- Renginių organizavimo paslaugos 

- Biuro paslaugos 

- Įrangos nuoma 

- Kitos veiklos 

Kiti 

moka-

mi 

rengi-

niai: 

17 

vnt. 

 

 

 

 

 

 

162 

val. 

 306 

dal. 

 

 
* Past. 2020 m. TVIC padėjo įsikurti 27 juridiniams asmenims (konsultacijos, informacija, mokymai). Iš 

viso rajone 2020 m. įsteigtos 63 naujos verslo įmonės. Potencialiems investuotojams buvo nuolat renkama 

ir teikiama informacija apie laisvus sklypus, patalpas, bendruosius planus, Savivaldybės ir kitą paramą 

verslui. Dauguma savivaldybės sklypų nupirkta aukcionuose (Pramonės g. 1C, Pramonės g. 3D, Gedimino 

g. 135B, Gedimino g 139, Gedimino g. 135A), liko vienintelis didesnis sklypas – Pramonės g. 10. 

Preliminariomis žiniomis, sklypuose (Gedimino g. 139, Gedimino g. 135A) bus statomi verslo objektai – t. 

y. atliekamos investicijos. Taip pat kartu su Savivaldybe buvo rengiama ir derinama investicijų sutartis, 

tačiau ji nepasirašyta, toliau derinama 2021 m.  

 

_________________________ 
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VšĮ Kaišiadorių turizmo ir verslo  

informacijos centro 2020 metų  

veiklos ataskaitos 

2 priedas 

 

 

VŠĮ KAIŠIADORIŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO 2020 M.  

GAUTOS IR UŽDIRBTOS LĖŠOS 

 

 

Eil. 

nr. 

Finansavimo šaltiniai/ 

paslaugų rūšis 

Gautos ir uždirbtos lėšos, 

Eur 

Ataskaitinių metų palyginimas 

su praėjusiais metais 

 

Per 

ataskaitinius 

2020 metus 

 

Per 

ataskaitinius 

2019 metus 

 

Eur (+/-) 

 

Proc. 

    

1. Mokymai ir seminarai 8522.00 10385.00 -1863.00 -18% 

2. Reklamos paslaugos 0.00 0.00 0.00 0% 

3. Biuro ir kompiuterinės 

paslaugos 

727.74 1240.27 -512.53 -41% 

4. Įrangos nuoma 410.00 429.02 -19.02 -4% 

5. Dokumentų rengimas ir 

konsultacijos 

735.79 1308.50 -572.71 -78% 

6. Renginių 

organizavimas 

129.00 3222.60 -3093.60 -96% 

7. Leidiniai ir suvenyrai 3182.90 8287.48 -5104.58 -62% 

8. Kitos paslaugos 1270.80 7188.75 15917.95 -82% 

9. Kaišiadorių r. 

savivaldybės lėšos 

pagal projektus 

127600.00 53000.00 +74600.00 +141% 

10. Projektas „Kaišiadorių 

gyventojų padėties 

darbo rinkoje 

gerinimas, suteikiant 

verslo pradžios ir 

plėtros konsultacijas 

bei skatinant 

bendradarbiavimo 

tinklus“, projektas 

„Palaimintojo 

Teofiliaus Matulionio 

keliais“ (2019–2020 

m.), projektas „Kauno 

marių ir Nemuno kilpų 

turizmo e-rinkodara“ 

(2019 m) 

12808.24 8682.23 +4126.01 +48% 

 Iš viso: 155386.47 93743.85 +61642.62 +65.76% 

 

_____________________________ 
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VšĮ Kaišiadorių turizmo ir verslo  

informacijos centro 2020 metų  

veiklos ataskaitos 

3 priedas 

 

VŠĮ KAIŠIADORIŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO 2020 M.  

IŠLAIDOS PAGAL EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIUS  

 

Eil. 

nr. 

Išlaidų pavadinimas                  Išlaidos, Eur Ataskaitinių metų 

palyginimas su 

praėjusiais metais  

 

Per 

ataskaitinius 

2020 metus 

Per 

ataskaitinius 

2019 metus 

Eur (+/-) Proc. 

1.  Darbo užmokestis, „Sodra“, gar.f 119521.12 63743.77 +55777.35 +87.5% 

2.  Nusidėvėjimas 372.28 604.77 -232.49 -38.4% 

3.  Patalpų išlaikymas (apsauga,  

kiemo priežiūra., elektra, 

šildymas, vanduo) 

2565.45 2445.73 +119.72 +4.8% 

4.  Ryšių paslaugos 343.01 369.76 -26.75 -7.2% 

5.  Transporto išlaikymas 687.76 465.47 +222.29 +47.7% 

6.  Konsultantai, lektoriai 12366.55 6163.00 +6203.55 +100.7% 

7.  Banko komisinis mok. 152.73 133.62 +19.11 +14.3% 

8.  Paslaugos „Verslo vakarui“ 

(2019 m.), „Metų 

apdovanojimams“ (2020 m.) 

72.60 4365.47 -4292.87 -98.3% 

9.  Kompiuterių ir įrangos priežiūra 

bei remontas 
474.96 192.21  +282.75 +147.1% 

10.  Viešinimas-reklama, reklaminiai 

ženkliukai, interneto TVIC 

svetainės sukūrimo paslauga 

3064.48 318.37  +2746.11 +862.55% 

11.  Asociacijos nario mokestis 0.00 0.00 0.00  -100% 

12.  Atsargos/ kanceliarinės prekės, 

biuro įranga, kasetės, prekės ūkio 

reikmėms 

3470.27 2904.15 +566.12 +19.4% 

13.  Leidiniai, lankstinukai, DVD, 

magnetinė lenta, magnetukai 

„Surink Lietuvą“, puodeliai, 

gertuvės, įvairūs kt. suvenyrai 

5603.36 3299.96 +2303.40  +69.8% 

14.  Įvairių renginių išlaidos 259.87 649.24 -389.37 -60.0% 

15.  Tarptautinė turizmo paroda 

„ADVENTUR“, dalyvio 

mokestis, stendo įrengimas 

1363.06 1952.15 -589.09 -30.2% 

16.  Kitos bendrosios ir 

administracinės sąnaudos, turto 

draudimas, išrašai ir pažymos iš 

Registrų centro, pašto išlaidos, 

leidinių ir turistinių stendų, 

videoskaidrių maketavimo ir 

spaudos darbai, gesintuvų 

patikra, transporto paslauga,  

domenų metiniai mokesčiai, 

prenumerata 

4885.81 4002.96 +882.85 +22.01% 

 Iš viso 155203.31 90961.39 +64241.92 +70.6% 

 

 

________________________ 
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VšĮ Kaišiadorių turizmo ir verslo  

informacijos centro 2020 metų  

veiklos ataskaitos 

4 priedas 

 

 

IŠLAIDOS VADOVO DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS 

VADOVO IŠMOKOMS 2020 M. 

 

 

 

 
Išlaidų pavadinimas Per ataskaitinius 

2020 metus, Eur 

Per ataskaitinius 

2019 metus, Eur 

1.  Darbo užmokestis 26705,42 15841,72 

2.  Soc. draudimo ir garantinio fondo 

įmoka iš darbdavio 1,77 proc.  

472,68 280,38 

 

___________________________ 
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VšĮ Kaišiadorių turizmo ir verslo  

informacijos centro 2020 metų  

veiklos ataskaitos 

5 priedas 

 

 

KELETAS 2020 M. VYKUSIOS VEIKLOS AKIMIRKŲ 

 

   
Rokiškyje Metų apdovanojimai Ekskursija „Chašaidaro pėdomis“ 

   
Žygis dviračiais „Neries link“ Ekskursija po rajoną Renginys turizmo paslaugų 

teikėjams 

  
 

Pristatymas Biržuose Žurnalistų turas Ekskursija apie žydų gyvenimą 

  

 

Žygis Žygis dviračiais   

 

 

______________________ 


