
 

1 

 

                                                                                

 

 

 

VšĮ Kaišiadorių turizmo ir verslo  
informacijos centro  

2021 metų veiklos ataskaita 
 

 
 

   
 

2022-04-15 

 

Kaišiadorys 

 

www.KaisiadorysInfo.lt 



 

2 

 

TURINYS 

 

1. Bendra 

informacija.................................................................................................................................... 3 

2. Kaišiadorių rajono verslo apžvalga (2021 m. pabaiga)............................................................ 3 

3. Kaišiadorių rajono turizmo apžvalga (2021 m. pabaiga)......................................................... 6 

4. Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centro 2021 m. vykdyta veikla............................ 9 

1 priedas. VšĮ Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centro  

2021 m. veiklos plano vykdymas pagal priemones...................................................................... 19 

2 priedas. VšĮ Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centro  

2021 m. gautos ir uždirbtos lėšos................................................................................................. 23 

3 priedas. VšĮ Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centro  

2021 m. išlaidos pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius..................................................... 24 

4 priedas. Išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios  

įstaigos vadovo išmokoms 2021 m............................................................................................. 25 



 

3 

 

 
 

Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centro  

2021 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.  

2021-01-01 – 2021-12-31 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 2021 m. į naujas rekonstruotas patalpas, adresu Gedimino g. 55: 

kėdžių 50 vnt. komplektas, virtuvėlės komplektas su įranga, kavos aparatas  – 5824,26 Eur. 

Darbuotojų skaičius 2021-01-01: iš viso dirbo 6 administracijos darbuotojai, 1 valytojas (iš viso 

– 6,125 etato). 1 administracijos darbuotoja buvo nėštumo ir gimdymo atostogose. 

Darbuotojų skaičius 2021-12-31: iš viso dirbo 5 administracijos darbuotojai, 1 valytojas (iš viso 

– 5,125 etato).  

Per 2002–2021 metus centras padėjo įsteigti 407 juridinius asmenis. Nemažai kitų konsultuotų 

žmonių įregistravo individualią veiklą pagal pažymą ar įsigijo verslo liudijimus. Per 2021 metus 

Kaišiadorių TVIC suorganizavo 69 renginius, kuriuose dalyvavo 2255 žmonių, suteikė 607 val. 

konsultacijų verslo tema. 

2021 m. centro uždirbtos pajamos –  9597,67  Eur. 

Projektai: gauta lėšų projektui „Viešųjų paslaugų verslui teikimas Kaišiadorių rajone 2021 m.“ – 

65 000 Eur, projektui „Viešųjų turizmo paslaugų teikimas Kaišiadorių rajone 2021 m.“ – 62 000 

Eur, LVPA projektui „Palaimintojo Teofiliaus Matulionio keliais“ – 24822,53 Eur. 

 

2. Kaišiadorių rajono verslo apžvalga (2021 m. pabaiga) 

 
2022 m. pradžioje Kaišiadorių rajono savivaldybėje veikė 490 mažų ir vidutinių verslo įmonių 

(2021 m. pradžioje – 478, 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. 

 

Kaišiadorių rajono savivaldybėje 2022 m. pradžioje veikė 644 ūkio subjektai (2021 m. pradžioje 

– 642, 2020 m. pradžioje – 645, 2019 m. pradžioje – 625, 2018 m. pradžioje – 609, 2017 m. 

pradžioje – 621, 2016 m. pradžioje – 575.) 
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Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos Kaišiadorių skyrius (įsikūręs buvusios Kaišiadorių 

technologijų ir verslo mokyklos, veikusios nuo 1976 m., bazėje) ruošia 13 praktinių specialybių. 

 

Rajone 20 metų veikia Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centras, padedantis  

pradedantiesiems verslininkams bei jau veikiančioms įmonėms. 2021 metais centras persikraustė į 

renovuotas šiuolaikiškas patalpas.  

 

2021 m. Kaišiadorių rajone įsteigtos 84 verslo įmonės (2020 m. – 63, 2019 m. – 55, 2018 m. – 

45, 2017 m. – 41, 2016 m. – 43, 2015 m. – 32). Tai 12-os metų rekordas (o gal ir ilgesnio 

laikotarpio). 2021 m. 545 asmenys įsigijo verslo liudijimus, o 443 asmenys įregistravo 

individualią veiklą pagal pažymą (iš viso 2021 m. – 988 asm., 2020 m. – 978 asm.). Tarp įkurtų ir 

jau daugelį metų veikiančių įmonių dominuoja labai mažos įmonės, kuriose dirba iki 9 darbuotojų. 

 

2021 m. įregistruotos įmonės vykdo šias veiklas: įvairių rūšių prekyba, elektroninė prekyba, 

internetinės, dizaino paslaugos, švaros, valymo paslaugos; apželdinimas, aplinkos tvarkymas; 

statyba, santechnika, autoserviso paslaugos, transporto paslaugos, odontologo, veterinaro 

paslaugos, kompiuterių remontas, maitinimo paslaugos, maisto produktų gamyba, kitos veiklos.  

 

Verslumo lygio rodiklis Kaišiadorių rajono savivaldybėje 2021 m. pabaigoje buvo 16,66. 2020 m. 

pabaigoje buvo 16,38, 2019 m. pabaigoje – 16,32, 2018 m. pab. – 15,55, 2017 m. pab. – 14,80, 

2016 m. pab. – 14,71. Taigi, verslumo lygis Kaišiadorių rajone kasmet auga. 

 

Įregistruotų ir išregistruotų verslo įmonių skaičius per metus: 

Metai 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Įregistruota 30 33 55 42 33 32 43 41 45 55 63 84 

Išregistruota 24 16 13 12 23 19 80 17 20 10 11 27 

 

Veikiančių ūkio subjektų skaičius metų pradžioje: 

Metai 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Skaičius 580 536 552 576 548 575 621 609 625 645 642 644 

 

Veikiančių mažų ir vidutinių verslo įmonių skaičius metų pradžioje: 

Metai 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Skaičius 400 361 370 391 431 430 454 448 468 482 478 490 

 

Rajone veikia dvi didelės įmonės – AB Kaišiadorių paukštynas (518 darbuotojų) ir ŽŪB 

„Nematekas“ (396 darbuotojai). 

 

Iš 644 veikiančių ūkio subjektų, veikusių 2022 m. pradžioje, 20 proc. veikė didmeninės ir 

mažmeninės prekybos bei variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto srityse, 11 proc. – 

apdirbamosios gamybos, 11 proc. – kito aptarnavimo, 10 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 (turinčios 30 ir daugiau darbuotojų, 2022 m. 

kovo mėn. duomenimis): AB „Kaišiadorių paukštynas“, ŽŪB „Nematekas“, UAB „Gudobelė“, G. 

Kanaševičiaus įmonė „Desė“, UAB „Timber cabins“, UAB „Žiežmarių mėsa“, UAB „Roda“, 

Kaišiadorių vartotojų kooperatyvas, UAB „Clemence Richard“, UAB „ZAP grupė“, UAB 

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

laukas“, J. Kerševičiaus IĮ, UAB „Apdailos guru“, UAB „Savex“, UAB „D Line production“, 

UAB klinika „Unavita“, UAB „Betuna“, G. Subačiaus individuali transporto įmonė, UAB „A. 

Jasevičiaus baldai“, UAB Kaišiadorių butų ūkis, UAB „TT-trans“, UAB „BHJ Baltic“, UAB 

„Tilas“, UAB „Danish Wood Windows“, UAB „Vetfarmas“, UAB „Aradva“, UAB „Stafas“, 
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UAB „Ovalda“, UAB „KG logistika“, UAB „VPK valdymas“, UAB „D.Gelombickienė ir 

partneriai“, UAB „Arostė“, UAB „Regvalda“. 

 

Rajone veikia vienintelis Baltijos šalyse krevečių ūkis „Local Ocean“ (UAB „Investara“), keli 

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, Kaišiadorių vartotojų kooperatyvas, šaldytus produktus – UAB „D. 

Gelombickienė ir partneriai“, sultis – UAB „Eckes Granini Lietuva“.   

 

Kaišiadorių rajone daugiau nei 50 įmonių veiklą vykdo medienos apdirbimo ir baldų gamybos 

srityje. UAB „Timber cabins“ gamina medinius namus, langus, fasadus, ir yra viena didžiausių 

šioje srityje dirbančių įmonių, turinti 154 darbuotojus. UAB „Roda“ gamina medinius surenkamus 

namus, langus, duris, didžioji dalis produkcijos eksportuojama. UAB „Danish Wood Windows“ 

gamina langus ir duris. UAB „Tilas“ taip pat užsiima durų gamyba. Rąstinius namus gamina UAB 

„Priegolė“. MB „Medlinta“ gamina pirtis, sodo namelius, sandėliukus. UAB „Elpura“ – ąžuolines 

grindis. Medienos ruoša ir apdirbimu užsiima J. Kerševičiaus IĮ, UAB „Mano medis“, UAB 

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

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

„ESD baldai“, UAB „Leskava“, UAB „Felix vita“ ir kitos įmonės. Kasmet tarp naujai įsteigiamų 

įmonių būna bent keletas, kurios veiklą vykdo šioje srityje.  

 

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

kilimėlius. Statybines, chemines, automobilių eksploatacines medžiagas gamina UAB „Savingė“. 

Rėmelius gamina UAB „Ovalda“ ir UAB „Viarti“.  

 

UAB „Dinapolis“ – žinomas žemės ūkio padargų, priekabų gamintojas. UAB „Dovaina“ gamina 

įvairius įrenginius maisto pramonei, nestandartines metalo konstrukcijas, UAB „D line 

Production“ – metalines durų rankenas, kitus metalo gaminius. V. Puroklio įmonė „Pirties 

krosnys“ gamina pirties krosneles, lauko židinius, tvoras, vartus, laiptus, balkono tvoreles.  

 

Kasmet įsisteigia įmonių, kurios užsiima statybų verslu. Yra ilgamečių įmonių, kurios statybų 

srityje veikia jau ne vienerius metus. Tai UAB „Sviremsta“, UAB „Nerstalita“, UAB „Danstata“, 

UAB „Kornelijaus statyba“ ir kt. UAB „Tomaldras“ ne tik vykdo statybų veiklą, bet ir gamina 

nendrinius stogus. Teikiamos statybinės technikos paslaugos, atliekami žemės darbai, statybviečių 

paruošimo darbai. Statybinėmis medžiagomis, santechnikos bei ūkinėmis prekėmis prekiauja 

UAB „Divenda“, UAB „Termogidas“ ir kitos. 

 

Apsaugos paslaugas teikia UAB „Rimsigna“. Transporto paslaugas teikia G. Subačiaus 

individuali transporto įmonė, UAB „TT-trans“, UAB „Regvalda“, UAB „Aitvaras Spedition“ ir kt. 

įmonės.  

 

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

kooperatyvas, UAB „Aradva“, UAB „Pas Lizą“.  

 

2021 m. pradėtos LIDL prekybos centro statybos Kaišiadoryse, kurias planuojama baigti 2022 m. 

Kitame dideliame sklype prasidėjo UAB „Divenda“ naujo pastato statybų darbai.  

 

Apsistoti rajone galima 44 vietose. Tai kaimo turizmo sodybos, svečių namai, viešbučiai ar tiesiog 

nedideli namukai. Nakvoti galima ir neįprastose vietose: nameliuose medžiuose, safari stiliaus 

nameliuose („glamping“), malūnininko name. Veikia 26 maitinimo vietos (kavinės, picerijos, 

restoranai, užkandinės, maisto išsinešimui tiekimo vietos), 2 konferencijų centrai, turizmo ir 

verslo informacijos centras. Konferencijų, renginio organizavimo paslaugas teikia dalis 
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apgyvendinimo paslaugas teikiančių įstaigų – jose yra salės ir teikiamas visas paslaugų paketas, 

reikalingas tokių renginių aptarnavimui.  

 

2022 m. pradžioje (pagal išankstinius duomenis) Kaišiadorių rajone gyveno 29 404 gyventojai, iš 

kurių mieste – 11 412, kaime – 17 992. 2021 m. pradžioje rajone gyveno – 29 191 gyventojas, iš 

kurių mieste – 10 337, kaime – 18 854. 2020 m. pradžioje – 29 526 gyventojai (mieste – 10 528, 

kaime – 18 998). 2021 m. matomas gyventojų sumažėjimas, tačiau 2022 m. gyventojų skaičius 

didėjo – ypač gyvenančių Kaišiadorių mieste.  

 

Lietuvos užimtumo tarnybos duomenimis, 2021 m. vidutinis bedarbių procentas nuo darbingo 

amžiaus žmonių buvo 11,6 proc., 2020 m. – 11,6, 2019 m. – 8,1 proc. (Lietuvoje 2021 m. – 13 

proc., 2020 m. – 12,6 proc.). 

 

Keturios įmonės buvo paskelbtos, kaip vienos tvariausių Lietuvoje: UAB „Savingė“, UAB 

„Gudobelė“, UAB „BHJ Baltic“, UAB „Dovaina“.  

 

UAB „Savingė“ pelnė Lietuvos kultūros centrų asociacijos apdovanojimą „Auksinis feniksas“, 

gavo „Metų kultūros rėmėjo“ nominaciją.  

 

MB „Ostvalds fabrica“ gavo auksinį medalį už savo gaminį – sūrį „Ožragė“.   

 

3. Kaišiadorių rajono turizmo apžvalga (2021 m. pabaiga) 
 

2021 m. pakeitė turizmo veiklą, lyginant su 2020 m., tačiau 2021 m. buvo lyg sintezė 2020 ir 2021 

m. Metų pradžioje turizmo ir verslo informacijos centras dirbo nuotoliniu būdu, todėl atsakinėta į 

norinčių keliauti skambučius, pasakota apie objektus. Naudodamiesi informacija, pateikta Centro 

internetinėje svetainėje, gauta informacija elektroniniu paštu ar telefono skambučiu, keliautojai 

aktyviai lankė turistinius objektus. Nors jau buvo galimybių keliauti į užsienį, bet vietiniai 

objektai buvo išties aktyviai lankomi. 

 

2021 m. VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ vykdyto turizmo objektų tyrimo metu 6 Kaišiadorių rajono 

objektai pateko į Lietuvos TOP-25-ukus savo srities grupėse:  

 

1. Kaišiadorių Algirdo Brazausko parkas; 

2. Teofiliaus Matulionio aikštė ir fontanas; 

3. Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centras; 

4. Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedra; 

5. Kaišiadorių vyskupijos rūmai; 

6. Kaišiadorių autobusų stotis.  

 

2021 metų tyrimas vyko anglų kalba. 2020 metais panašus tyrimas vyko lietuvių kalba. 2021 

metais visų 13 Kaišiadorių rajono objektų vertinimo vidurkis – 3,05 balo iš 4,00. 2020 m. – 2,96 iš 

4,00.  

 

Visų 13 objektų įvertinimas pateikiamas lentelėje. 
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Objektas 
Balai iš 4 

galimų 

VšĮ Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centras  3,44  

Kaišiadorių Algirdo Brazausko parkas  3,42  

Kaišiadorių Teofiliaus Matulionio aikštė ir fontanas  3,39  

Kaišiadorių vyskupijos rūmai  3,39  

Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedra  3,37  

Geležinkelio stotis  3,23  

Kaišiadorių autobusų stotis  3,10  

Kalvių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia  3,09  

Lietuvos liaudies buities muziejus  3,04  

Girelės II tvenkinys, žaidimo/sporto aikštelės  2,97  

Žaslių tradicinių amatų centras  2,91  

Girelės pažintinis takas  2,70  

Kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškė Guronyse  2,68  

Mergakalnis  2,65 

Brazauskų namai – muziejus  2,43  

 

Metų pradžioje nesant galimybės organizuoti gyvų ekskursijų, sukurta videoekskursija „Šalia 

Gudienos tako – Kaišiadorių pradžia“. Vėliau visus metus vykusios ekskursijos, renginiai sutraukė 

nemažai norinčių keliauti. Gegužę organizuota ekskursija Bačkonių apylinkėmis, kartu su 

Žiežmarių gimnazija – pėsčiųjų žygis iš Žiežmarių į Guronis. 

 

Birželį keliauta dviračiais „Į bromų miestelį“ – Kruonio ir Darsūniškio apylinkėmis. Susitikta su 

Darsūniškio bendruomenės nariais, aplankytas Romo Jonausko „Keistenybių muziejukas“. Labai 

pasiteisino, didžiulio susidomėjimo bei gerų atsiliepimų sulaukė pirmą kartą organizuotas 

orientacinis žygis automobiliais. Ekipažai varžėsi, kuris iš jų geriau pažįsta Kaišiadorių rajoną ir 

jame esančius turistinius objektus. 

 

Deja, dėl apribojimų ir draudimų, nevyko Paukščių festivalis, Traktorių šventė – tai renginiai, 

sutraukiantys būrius dalyvių ir tapę savotiškomis mūsų rajono vizitinėmis kortelėmis, dėl kurių 

sulaukta nemažai užklausų. Kai kurie kiti tradiciniai renginiai organizuoti nuotoliniu būdu.  

 

Liepą vyko ekskursija traukiniu iš Kaišiadorių į Radviliškį, skirta paminėti pirmojo 

Nepriklausomos Lietuvos traukinio maršrutui. Penkiasdešimties keliautojų grupė užsiregistravo 

maždaug per keturias valandas. Žmonės pasiilgo kelionių ir bendravimo. 

 

2021 metai buvo paskelbti Lietuvos totorių kultūros ir istorijos metais. Kadangi Kaišiadorių 

vardas totoriškos kilmės, o totoriai mūsų rajone apsigyveno XV-XVI amžių sandūroje, lapkritį 

buvo organizuotas šeštadienis su totoriais. Renginyje dalyvavo Lietuvos totorių istorijos 

tyrinėtojai Adas Jakubauskas, Motiejus Jakubauskas, Kęstutis-Zenonas Šafranavičius, totorių 

jaunimo folkloro grupė „Efsane“ ir jos vadovė Elnara Churlu bei dalis mūsų rajone gyvenančių 

totorių. 

 

Keliavimui po rajoną ir rajono pažinimui nemažos įtakos turėjo respublikinės žiniasklaidos 

priemonės. Lietuvos radijas transliavo laidas apie Kaišiadorių rajoną cikle „Atrask Lietuvą“, o 

DELFI portalas pristatė laidą su Orijumi Gasanovu „Orijaus kelionės. Kaišiadorys nustebins visus: 

parodė geriausias vietas“. Laidoje „Maisto kelias“ pristatytas Kaišiadorių miestas, sūrių 

degustacija.  

 

Žaslių tradicinių amatų centras lieka vienu iš lankomiausių objektų rajone. Centro veikla traukia 

keliautojus įvairiomis edukacinėmis programomis, o Žasliai įdomūs turistams savo 

įvairiapusiškumu. Šalia turtingos ir įdomios istorijos, architektūrinio palikimo didelio 

susidomėjimo sulaukė naujiena – namelių poilsiui šalia Žaslių ežero nuoma ir galimybė nuomotis 

vandens dviračius. Galima teigti, kad 2021 metais Žasliai tapo išties įvairiapusiu turistiniu 

Šaltinis: VšĮ „Keliauk 

Lietuvoje“ Lietuvos 

turistinių vietovių ir 

pagrindinių traukos 

objektų infrastruktūros 

bei paslaugų 

prieinamumo tyrimo 

rezultatai 
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miesteliu. Žaslių įdomumą didina ir vienintelė Lietuvoje „Spurgų šventė“, rudens pradžioje 

vykstanti Amatų ir folkloro šventė, tradicinis bėgimas aplink Žaslių ežerą. 

 

Prie Girelės II tvenkinio įrengta rekreacinė zona tapo dar patrauklesnė kaišiadoriečiams ir miesto 

svečiams, nes pėsčiųjų-dviračių takas tamsiu paros metu apšviečiamas. Laisvalaikio praleidimo 

vieta palaipsniui tampa ir rekonstruotas takas nuo Kaišiadorių iki Stasiūnų. 

 

Patrauklūs turistams yra pėsčiųjų takai Gudienoje ir prie Statkūniškių ežero. Kalvių ežero 

paplūdimys yra žinomas nemažoje Lietuvos dalyje. Vasarą gyvenvietę užplūsta atvykę 

poilsiautojai.  

 

Aktualiu turistiniu objektu tapo rekonstruota Žiežmarių sinagoga. Jos prasmingumą didina ir 

nuolat vykstantys renginiai. Absoliuti dauguma keliautojų nori aplankyti Žiežmarių sinagogą, tuo 

pačiu susipažįsta ir kitais lankytinais miesto objektais. 

 

Negalima nepaminėti Padalių-Čiobiškio kelto, vienintelio kelto be variklio Lietuvoje. Jo veikla 

susidomi didelė dalis turistų, tik, deja, ne visi važiuoja link jo, sužinoję, kad iki kelto nėra asfalto 

dangos. Tą patį galima pasakyti ir apie šalia kelto esantį Budelių piliakalnį, vieną iš įdomiausių 

piliakalnių visoje Lietuvoje.  

 

Vis įvairesnes veiklas siūlo kaimo turizmo sodybos. Jau tapo įprastomis dailės parodos, 

spektakliai, filmų peržiūros ir susitikimai su kultūros žmonėmis „Senosios Gegužinės ūkyje“. 

Išskirtinė pramoga žvejams – „Senosios Gegužinės ūkio lašišadienis“. „Miško natos“ kviečia į 

neįprastas vakarienes, muzikos vakarus.  

 

„Sherolle Vila“ plečia paslaugų spektrą: kalėdiniu laikotarpiu čia buvo įkurta Kalėdų senelio 

rezidencija, atvertas poilsiui namelis dviem. Sodyboje veikė vaikų stovykla, kurioje ir TVIC 

organizavo veiklas.  

 

Pačių įvairiausių galimybių turistams siūlo „Nonna Vila“. Čia galima dalyvauti edukacijose, 

plaukioti irklentėmis, organizuojamos vaikų stovyklos, ekskursijos, žygiai, susipažįstama su 

kaimo gyvenimu. Rajone galima dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose vaikams ir 

suaugusiesiems etnografinėje sodyboje „Vėjų fėja“. 

 

Turistams vis labiau tampa įdomūs Liutonys, kur, šalia kitų trijų sodybų, pradėjo veikti nauja 

sodyba „Strėvininkų malūnas“, sūrinė „Ostvalds fabrica“, siūlanti edukacijas bei degustacijas, 

vandens pramogas siūlo Liutonių baidarių centras. 

 

Kaišiadorių krašto istoriją ir toliau populiarina Kaišiadorių muziejus leisdamas knygas, 

organizuodamas įvairias veiklas J. Aisčio ekspozicijoje bei Brazauskų namuose, vesdamas 

pažintines ekskursijas, dalyvaudamas konferencijose. 

 

Lietuvos geležinkeliai atliko senojo vandens bokšto tvarkybos darbus, siekiant užkirsti kelią 

tolimesniam bokšto nykimui.  

 

Baigtas įgyvendinti projektas „Palaimintojo Teofiliaus Matulionio keliais“, sukurta mobili 

aplikacija, kurioje pasiekiamas visas anksčiau sukurtas vaizdo ir garso turinys. Šie turistams skirti 

produktai sudarė galimybes geriau pažinti rajoną religinio turizmo mėgėjams, bet ne tik jiems. 

Besidomintys religiniu turizmu lankė Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedrą, Guronyse esantį 

Rožinio slėpinių parką, rotondinę Kalvių bažnyčią. 

 

2021 metais rajone įsikūrė neįprastų nakvynės vietų: Lemučionių kaime „Glamping Wandeerer“ 

siūlo nakvoti „safari“ stiliaus nameliuose, šalia kurių gyvena taurieji elniai, Neprėkštos kaime 

namelis medyje dviem „Genio kampas“ siūlo mėgautis ramybe 6 metrų aukštyje, gyvūnų sodyboje 

„Myliu Kaimą“ namelis medyje įkurdintas ant tvenkinio kranto. 
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Mūsų rajonas gali pasigirti gamtos grožiu, traukiančiu turistus. Galima aplankyti aukščiausią 

Kauno marių atodangą – Mergakalnį, storiausią Kauno marių regioninio parko medį – Gastilionių 

ąžuolą, netoli Kaišiadorių, Antakalnyje augančią daugiakamienę liepą, glaciokarstinės kilmės 

apvalųjį Kaukinės ežerą Žiedelį. Keliautojams įdomus Laukagalio akmuo arba Velnio sostas, 

prisimenantis pagoniškuosius laikus. Įspūdingų akmenų galima rasti pietinėje savivaldybės dalyje. 

 

Kaišiadorių rajoną vis dažniau lanko ir kelionių agentūrų turistai. Praėjusiais metais sulaukėme 

Klaipėdos agentūros „Ingrida Tours“. 2022 metais maršrutus suplanavo ir „Kelionių laikas“. Ne 

viena grupė planuoja keliones autobusu derinti su vyksiančiu Paukščių festivaliu. 

 

 

4. Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centro 2021 m. vykdyta veikla 

 

VERSLAS 

 

Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centras (TVIC) 20 metų teikia konsultacinę pagalbą 

pradedantiesiems verslininkams, padeda įsteigti įmones, organizuoja seminarus, mokymus įmonių 

vadovams ir darbuotojams, teikia biuro, kitas viešąsias paslaugas verslui bei turizmo paslaugas. 

2021 m. Kaišiadorių TVIC tiesiogiai padėjo įsteigti 34 juridinius asmenis, iš kurių 32 – verslo 

įmonės. Teiktos konsultacijos gyvai, el. paštu, telefonu.  

 

Suteikta 607 val. verslo konsultacijų gyventojams, norintiems pradėti ir kurti savo verslą, taip pat 

jau veikiantiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams bei potencialiems investuotojams 

Kaišiadorių rajone verslo pradžios, įteisinimo formos pasirinkimo, verslo įregistravimo, mokesčių, 

buhalterinės apskaitos, verslo finansavimo, paramos verslui, leidimų ir licencijų, verslo 

planavimo, reklamos, darbo teisės, patalpų, sklypų, verslo aplinkos, savivaldybės paramos ir 

lengvatų, verslo plėtros, bendrųjų planų klausimais. 

 

Suorganizuotas 21 nemokamas renginys verslo, verslumo temomis, žurnalistų turai: 

1. Seminaras „Verslo pradžia“ 

2. Seminaras apie verslo formas, steigimą, mokesčius 

3. Korupcijos prevencija įmonėje 

4. Seminaras apie MB naujoves 

5. Susitikimas su Ekonomikos ir inovacijų ministre (partnerystė su Silva Lengviniene) 

6. Seminaras apie elektroninės parduotuvės kūrimą 

7. Seminaras apie elektroninės parduotuvės asortimentą ir kt.  

8. Seminaras apie reikalavimus elektroninei parduotuvei 

9. Buhalterių diena-diskusija 

10. Seminaras apie verslo pradžią Užimtumo tarnyboje 

11. Žurnalistų iš delfi.lt, lrytas.lt, LRT "Gimtoji žemė", LRT "Ryto garsai", "Kelionių laiko" 

turas po rajono verslo objektus 

12. Seminaras apie verslo pradžią 

13. Seminaras "Individuali veikla: registravimas, mokesčiai, apskaita" 

14. Seminaras "Statybų naujovės 2022m. Statybininko kortelė" 

15. Kaišiadorių verslo apžvalga, parama verslui. Paskaita pabėgėliams iš Afganistano 

16. Seminaras Užimtumo tarnyboje apie verslo pradžią 

17. Seminaras "Individuali veikla: registravimas, mokesčiai ir apskaita" 

18. Seminaras „Pelno mokestis" 

19. Seminaras finansinė atskaitomybė 

20. Seminaras "Teikiamų į rinką prekių ženklinimas" 

21. Seminaras apie verslo pradžią Užimtumo tarnyboje 
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Suorganizuoti 4 mokami renginiai: 

1. Seminaras apie MB - pažengusiems 

2. Buhalterinės apskaitos kursai 

3. Pajamų natūra apskaita 

4. Viešųjų pirkimų seminaras 

 

Partnerystės pagrindais prisidėta prie ilgiausiai veikiančių verslo įmonių apdovanojimų 

(kurioms daugiau nei 30 metų): surinkta išsami informacija apie 33 seniausių ir iki šiol veikiančių 

verslo įmonių Kaišiadorių rajone. Atrinkta 12 įmonių apdovanojimams. Įsteigti prizai, kviestos 

įmonės telefonu. Įmonės buvo apdovanotos renginio „Skambėkit, Kaišiadorys!” metu.  

 

Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centras (TVIC) skelbia Kaišiadorių rajone nuomojamų 

ir parduodamų patalpų (ir pastatų) verslui duomenų bazę. Šiuo metu joje yra 50 pozicijų. 

Savivaldybė investuotojams siūlo sklypus Kaišiadorių mieste, kuriuos potencialiems 

investuotojams, verslininkams viešina Kaišiadorių TVIC, Savivaldybės administracijos 

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius. Sklypams ieškoma investuotojų. Nemažam sklypui 

Kaišiadorių mieste buvo parengtas investicijų sutarties projektas. Tikslas – paskatinti įsikurti 

rimtus investuotojus, kurie sukurtų reikšmingą skaičių naujų darbo vietų rajone.  

 

Pristatyta investicinė Kaišiadorių rajono savivaldybės aplinka internete 

https://turizmas.kaisiadorys.lt/verslas/investuotojams/, supažindinant su pagrindiniais 

ekonominiais rodikliais, savivaldybės parama verslui, pažangiausiomis, didžiausiomis, 

įdomiausiomis rajono įmonėmis bei verslais, mieste ir rajone siūlomomis patalpomis bei sklypais, 

papildytas didžiausių, gamybinių verslų žemėlapis (15 naujų), sklypų žemėlapis (dauguma viešai 

nepublikuojami dėl asmenų prašymų. Informacija teikiama tiesiogiai potencialiems 

investuotojams), atnaujinta paramos verslui atmintinė 

https://turizmas.kaisiadorys.lt/verslas/parama-verslui/. Investuotojams informacija buvo teikiama 

nuolat.  

Atnaujinta rajono verslo įmonių ir verslų duomenų bazė 83 įrašais: 

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

 

Suteiktos 907 verslo informacijos paslaugos: 

-  parengta ir išsiųsta el.paštu verslo naujienų – 305 vnt. 

-  portale Kaisiadorysinfo.lt bei paskyroje facebook.com/kaisiadorys paskelbta 240 naujienos 

verslui; 

-  atsakyta į verslo srities paklausimus tiesiogiai, telefonu, el.paštu, FB paskyroje - 362 vnt. 

 

Parengta ir išpublikuota 13 publikacijų verslo tema: 

1. Sukurtas elektroninis leidinys anglų kalba „Kaišiadorys. Invest or start business here". 

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

2. Įmonės pavadinimas. Kokį rinktis? https://www.atspindziai.lt/imones-pavadinimas-koki-

rinktis 

3. Tarp gražiausių lietuviškų įmonių pavadinimų - MB „Sodo sakmės“ iš Kovaičių kaimo 

https://kaisiadorys.lt/naujienos/21/tarp-graziausiu-lietuvisku-imoniu-pavadinimu-mb-sodo-

sakmes-is-kovaiciu-kaimo:14374 

4. Video "Kaišiadorys - puiki vieta verslui" paskelbtas 

https://www.atspindziai.lt/videos/kaisiadorys-puiki-vieta-verslui 

5. Įmonės pavadinimas. Kokį rinktis? https://www.kaisiadorieciams.lt/imones-pavadinimas-

koki-rinktis/ 

6. Kaišiadorių rajono ekonominė apžvalga į svetainę apie projektus (Kaišiadorių r. 

savivaldybei rengta)  

7. „Best4trip“ startuolio pristatymas 

https://www.facebook.com/kaisiadorys/posts/4067631066604009 

8. Buhalterių diena. („Kaišiadorių aidai“, „Atspindžiai“) 

https://turizmas.kaisiadorys.lt/verslas/parama-verslui/
http://turizmas.kaisiadorys.lt/verslas/verslu-baze/
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9. Parengtas skaidrėmis pristatymas „Kaišiadorys – čia gyventi gera“, skirtas potencialiems 

investuotojams.  

10. Gera daryti gera (straipsnis apie ūkininko moliūgų dovanojimo akciją). FB, „Kaišiadorių 

aidai“ 

11. Savivaldybė rems dalyvavimą parodose. Keičiasi paraiškų subsidijoms gauti laikas. 

„Kaišiadorių aidai“ / Atspindžiai.lt / Kaišiadoriečiams.lt 

12. Parodoje „Rinkis prekę lietuvišką“- kaišiadoriečių auksas (turizmas.kaisiadorys.lt, 

„Kaišiadorių aidai“, Atspindžiai.lt. https://www.atspindziai.lt/paroda-rinkis-preke-

lietuviska-2021-is-vidaus-ir-aukso-spindesys) 

13. Verslo keliai: rekordai ir ne tik (turizmas.kaisiadorys.lt, FC, „Kaišiadorių aidai“, 

„Atspindžiai.lt“) 

 

Po organizuoto žurnalistų turo išleista 11 publikacijų, laidų verslo tema: 

1. LRT radijo laida „Ryto garsai“. Pokalbis su Kaišiadorių verslininku Kostu Radlinsku: 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000158278/ryto-garsai-kodel-truksta-globeju 

2. LRT laida „Gimtoji žemė“. Pokalbis su jaunuoju verslininku Mindaugu Radvila (sodyba 

„Pas Radvilą“): https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000158423/gimtoji-zeme-miska-

svarbu-issaugoti-ateities-kartoms-arba-kuo-naudinga-sengire 

3. Architektas Aistis grąžina istorinę skolą – Ignalinai suprojektavo ypatingą statinį: 

https://www.15min.lt/verslas/naujiena/kvadratinis-metras/nekilnojamasis-

turtas/architektas-aistis-grazina-istorine-skola-ignalinai-suprojektavo-ypatinga-statini-973-

1529108 

4. Lietuvė ir latvis kieme pasistatė sūrinę: visame regione neturi konkurentų, klientai plūsta iš 

visos šalies: https://www.delfi.lt/verslas/kaimas/lietuve-ir-latvis-kieme-pasistate-surine-

visame-regione-neturi-konkurentu-klientai-plusta-is-visos-salies.d?id=87634755 

5. Fotoateljė valdantis kaišiadorietis veiklos ėmėsi prieš 25 metus: situacija drastiškai 

pasikeitusi, bet verslo  nepalieka: 

 https://m.delfi.lt/verslas/kaimas/article.php?id=87650685    

6. Kaišiadorių verslininkas besiskundžiantiems darbuotojų trūkumu: jei prašo daugiau pinigų 

– duok: https://m.delfi.lt/verslas/kaimas/article.php?id=87709855 

7. Į Rusiją derlių išvežęs parduoti tėvukas grįžo su lentomis: iš bėdos pradėtas šeimos verslas 

gyvas jau 30 metų: https://www.lrytas.lt/verslas/sekmes-istorijos/2021/07/17/news/i-rusija-

derliu-isvezes-parduoti-tevukas-grizo-su-lentomis-is-bedos-pradetas-seimos-verslas-gyvas-

jau-30-metu-19994544 

8. Sutikęs lietuvę latvis sukasi Lietuvoje – gamina ir tokį sūrį, kurio receptą išpešė iš 

kalnuose gyvenančių kartvelų: https://www.lrytas.lt/verslas/sekmes-

istorijos/2021/07/22/news/sutikes-lietuve-latvis-sukasi-lietuvoje-gamina-ir-toki-suri-kurio-

recepta-ispese-is-kalnuose-gyvenanciu-kartvelu-19956821 

9. Galėtų dirbti bet kur, bet pasirinko kaimą: jauni virtuvės šefai kuria kitokius skonius: 

https://m.delfi.lt/verslas/kaimas/article.php?id=87777897 

10. Pradėjęs nuo suvirintojo kaišiadorietis sukasi šešiuose versluose: du iš jų per pandemiją 

išgelbėjo kiti: https://www.delfi.lt/verslas/verslas/pradejes-nuo-suvirintojo-kaisiadorietis-

sukasi-sesiuose-versluose-du-is-ju-per-pandemija-isgelbejo-kiti.d?id=87851851 

11. Pastebi gerokai išaugusią kaukazietiškų indų paklausą – verslininkas iš Kaišiadorių išdavė 

savo sėkmės paslaptį https://www.lrytas.lt/verslas/sekmes-

istorijos/2021/11/08/news/pastebi-gerokai-isaugusia-kaukazietisku-indu-paklausa-

verslininkas-is-kaisiadoriu-isdave-savo-sekmes-paslapti-20008400 

 

Kita veikla verslo srityje: 

1. Dalyvauta 20 kartų verslo srities darbo grupėse (SV skatinimo fondo, Investuotojų 

pritraukimo ir kt.) 

2. Atrinktos patalpos potencialiems investuotojams medienos veiklai ir pateiktos mero 

patarėjui. 

3. Susitikimas su potencialiais pramogų organizatoriais Pypliuose. 

https://www.15min.lt/verslas/naujiena/kvadratinis-metras/nekilnojamasis-turtas/architektas-aistis-grazina-istorine-skola-ignalinai-suprojektavo-ypatinga-statini-973-1529108
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/kvadratinis-metras/nekilnojamasis-turtas/architektas-aistis-grazina-istorine-skola-ignalinai-suprojektavo-ypatinga-statini-973-1529108
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/kvadratinis-metras/nekilnojamasis-turtas/architektas-aistis-grazina-istorine-skola-ignalinai-suprojektavo-ypatinga-statini-973-1529108
https://www.delfi.lt/verslas/kaimas/lietuve-ir-latvis-kieme-pasistate-surine-visame-regione-neturi-konkurentu-klientai-plusta-is-visos-salies.d?id=87634755
https://www.delfi.lt/verslas/kaimas/lietuve-ir-latvis-kieme-pasistate-surine-visame-regione-neturi-konkurentu-klientai-plusta-is-visos-salies.d?id=87634755
https://www.delfi.lt/verslas/verslas/pradejes-nuo-suvirintojo-kaisiadorietis-sukasi-sesiuose-versluose-du-is-ju-per-pandemija-isgelbejo-kiti.d?id=87851851
https://www.delfi.lt/verslas/verslas/pradejes-nuo-suvirintojo-kaisiadorietis-sukasi-sesiuose-versluose-du-is-ju-per-pandemija-isgelbejo-kiti.d?id=87851851
https://www.lrytas.lt/verslas/sekmes-istorijos/2021/11/08/news/pastebi-gerokai-isaugusia-kaukazietisku-indu-paklausa-verslininkas-is-kaisiadoriu-isdave-savo-sekmes-paslapti-20008400
https://www.lrytas.lt/verslas/sekmes-istorijos/2021/11/08/news/pastebi-gerokai-isaugusia-kaukazietisku-indu-paklausa-verslininkas-is-kaisiadoriu-isdave-savo-sekmes-paslapti-20008400
https://www.lrytas.lt/verslas/sekmes-istorijos/2021/11/08/news/pastebi-gerokai-isaugusia-kaukazietisku-indu-paklausa-verslininkas-is-kaisiadoriu-isdave-savo-sekmes-paslapti-20008400
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4. KRDA pabėgėlių integracijos lankstinukui pateiktos nuotraukos verslo ir turizmo aplinkos 

patrauklumo tema. 

5. Surinktos Pramonės g. įmonės Investicijų sutarties projekto derinimo tikslais. 

6. Atliktos 2 verslininkų apklausos: klausimai EIMIN ministrei, apklausa ir pasiūlymai dėl 

infrastruktūros mokesčio, pateikti savivaldybei. Atlikta apklausa dėl paštomatų poreikio.  

7. Parengtas verslo aplinkos aprašymas Kaišiadorių r. savivaldybės administracijos 

direktoriaus ataskaitai. 

8. Atrinktos sandėliavimo patalpos nuo 200 kv. ir pateiktos potencialiems investuotojams, 

derinti papildomi duomenys su patalpų pardavėjais, nuomotojais. 

9. Peržiūrėta Investavimo sutartis, pateiktos pastabos. 

10. Pateikta informacija mero patarėjui dėl potencialių įmonių straipsniams. 

11. Atrinktos jaunosios verslininkės mero patarėjui (projektui).  

12. Diskutuota su Valstybine kalbos inspekcija dėl įmonių pavadinimų suteikimo tvarkos, 

pateikti pasiūlymai. 

13. Sukurta videoiškarpa apie SV fondą paraiškai verslumo iniciatyvų konkurse. 

14. Dalyvauta Žiežmarių bendruomenės projektų pristatyme – diskusijoje. 

15. Dalyvauta susitikime su biotechnologijų kompanija dėl investavimo Kaišiadoryse. 

16. Parašyta rekomendacija dėl tvarių įmonių rajone. Įmonės skelbiamos 

https://www.delfi.lt/apps/tvari-tyrimas/bendras/#skaityti 

TVIC interneto svetainės naudotojų skaičius per metus – 42707. FB paskyros prenumeratoriai – 

6157. Youtube kanalo prenumeratoriai – 173.  

TURIZMAS 

 

Suorganizuoti 24 nemokami su Kaišiadorių rajono turizmo viešinimu susiję renginiai, žurnalistų 

turai, žygiai, ekskursijos po Kaišiadorių miestą ir rajoną (kai kurie – su partneriais): 

 

1. Video ekskursija „Šalia Gudienos tako - Kaišiadorių pradžia“ (nuotolinė, karantino metu) 

2. Susitikimas-diskusija su „We Love Lithuania“ dėl rajono turizmo viešinimo  

3. Diskusija su specialistais dėl Rumšiškių vandens turizmo, uostų, prieplaukų (su 

savivaldybe, Kauno marių reg. parku, Aplinkos ministerija) 

4. Ekskursija „Bačkonių apylinkėmis“ 

5. Žygis „Žiežmariai-Guronys“ 

6. Ekskursija po Kaišiadoris 

7. Žygis dviračiais su nakvyne „Nemuno link“ 

8. Ekskursija pirmokams po Kaišiadoris 

9. Orientacinis žaidimas „Automobiliu po Kaišiadorių kraštą“ 

10. Ekskursija po Kaišiadorių rajoną 

11. Žurnalistų iš 15min.lt, LRT „Atrask Lietuvą“, kelioniulaikas.lt turas po rajono turizmo 

vietas 

12. Ekskursija traukiniu „Pirmojo Nepriklausomos Lietuvos traukinio maršrutas“ 

13. Žurnalistų turas po rajono turizmo objektus (15min.lt rubrika „Vasarojam Lietuvoj“) 

14. Kaišiadorių dviračių turas (partnerystės pagrindais) 

15. Ekskursija „Besikeičiantys Kaišiadorys“ 

16. Ekskursija po Kaišiadoris latviams 

17. Ekskursija „Geležinkelio stoties istorija“ 

18. Ekskursija Lietuvos žydų holokausto atminimui 

19. Ekskursija po Kaišiadoris 

20. Žinių turnyras „Kaišiadorių ambasadorius“ 

21. Turizmo ir verslo pristatymas, diskusija renginyje „Kaišiadoriečiai Lietuvoje ir 

pasaulyje" (partner.) 

22. Šeštadienis su totoriais, skirtas Lietuvos totorių kultūros ir istorijos metams paminėti 

23. Knygos „Kaišiadorių vyskupija kurijos archyvo nuotraukose iki 1942 m.“ pristatymas 

24. Ekskursija pabėgėliams iš Afganistano po Kaišiadoris 
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Suorganizuota 11 mokamų ekskursijų.  

 

Suteikta informacija apie turizmo objektus ir paslaugas tiesiogiai, el.paštu, telefonu, kitais būdais 

(561 vnt.):  

 

1. Parengtos ir išsiųstos el. paštu turizmo naujienos – 167 vnt, 

2. Suteikta turizmo informacija tiesiogiai, telefonu el.paštu, FB žinutėmis – 394 vnt. 

 

Išleistos 44 Kaišiadorių rajono turizmą pristatančios publikacijos, straipsniai interneto 

portaluose, spaudoje, pranešimai radijuje (dalis po organizuotų žurnalistų turų): 

 

1. Keliauti po savą kraštą padės ir maršrutų knygelė https://www.atspindziai.lt/keliauti-po-

sava-krasta-pades-ir-marsrutu-knygele  

2. Kur keliausime šį gražų rytą? („Kaišiadorių aidai“)  

3. Ką pamatyti Kaišiadorių r. https://welovelithuania.com/ka-pamatyti-kaisiadoryse/  

4. Unikalios ir vienintelės vietos Kaišiadorių r. https://welovelithuania.com/unikalios-ir-

vieninteles-vietos-kaisiadoriu-rajone/  

5. Unikalios ir vienintelės vietos Kaišiadorių r. 

https://www.turizmas.lt/straipsniai/Unikalios-ir-vienintel%C4%97s-vietos-

Kai%C5%A1iadori%C5%B3-r/15738     

6. Kaišiadorių krašto gamta  https://welovelithuania.com/kaisiadoriu-krasto-gamta/  

7. Palaimintasis Teofilius Matulionis: svajonės pradžia 

https://welovelithuania.com/palaimintasis-teofilius-matulionis-svajones-pradzia 

8. Palaimintasis Teofilius Matulionis: svajonės pradžia 

https://www.turizmas.lt/straipsniai/Palaimintasis-Teofilius-Matulionis-svajon%C4%97s-

prad%C5%BEia/15820     

9. Piliakalniai Kaišiadorių rajone https://welovelithuania.com/piliakalniai-kaisiadoriu-

rajone/ 

10. Piliakalniai Kaišiadorių rajone 

https://www.turizmas.lt/straipsniai/Kai%C5%A1iadori%C5%B3-rajono-

piliakalniai/15798  

11. Guronys: V. Sladkevičiaus tėviškė ir Rožinio slėpinių parkas 

https://welovelithuania.com/guronys-v-sladkeviciaus-teviske-ir-rozinio-slepiniu-parkas/ 

12. Guronys: V. Sladkevičiaus tėviškė ir Rožinio slėpinių parkas 

https://www.turizmas.lt/straipsniai/Kardinolo-V-Sladkevi%C4%8Diaus-

t%C4%97vi%C5%A1k%C4%97-Guroni%C5%B3-Ro%C5%BEinio-

sl%C4%97pini%C5%B3-parkas/15808    

13. Muziejai Kaišiadoryse https://welovelithuania.com/muziejai-kaisiadoryse/  

14. Muziejai Kaišiadoryse https://www.turizmas.lt/straipsniai/Muziejai-

Kai%C5%A1iadori%C5%B3-kra%C5%A1te/15806  

15. Kaišiadorių rajono didieji medžiai https://welovelithuania.com/kaisiadoriu-rajono-didieji-

medziai/     

16. Mažai pažintas kraštas – kupinas turistams patrauklių vietų. Aurelijaus Balčiūno interviu 

delfi.lt apie Kaišiadorių kraštą https://www.delfi.lt/partnerio-turinys/keliones/mazai-

pazintas-krastas-kupinas-turistams-patraukliu-vietu.d?id=86684241   

17. Planas savaitgaliui: Kaišiadorys https://welovelithuania.com/ka-veikti-savaitgali/ka-

veikti-savaitgali-kaisiadorys/   

18. Kruonis https://welovelithuania.com/kruonis/    

19. Apie turizmą mūsų krašte - interviu su turizmo vadybininku 

https://www.atspindziai.lt/apie-turizma-musu-kraste-su-populiariausiu-gidu-aurelijumi-

balciunu    

20. Kur praleisti laiką su mama? https://welovelithuania.com/kur-praleisti-laika-su-mama/ 

21. Kur praleisti laiką su tėčiu? https://welovelithuania.com/kur-praleisti-laika-su-teciu/  
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22. Kaišiadorių rajono didieji medžiai 

https://www.turizmas.lt/straipsniai/Kai%C5%A1iadori%C5%B3-rajono-didieji-

med%C5%BEiai/15834  

23. Kaišiadorių rajono bažnyčios  https://welovelithuania.com/kaisiadoriu-rajono-baznycios/ 

24. Poilsiavietės, paplūdimiai, valčių nusileidimo vietos Kaišiadorių rajone 

https://welovelithuania.com/poilsiavietes-papludimiai-valciu-nusileidimo-vietos-

kaisiadoriu-rajone/   

25. Poilsiavietės, paplūdimiai, valčių nusileidimo vietos Kaišiadorių rajone 

https://www.turizmas.lt/straipsniai/Poilsiaviet%C4%97s-papl%C5%ABdimiai-

val%C4%8Di%C5%B3-nusileidimo-vietos-Kai%C5%A1iadori%C5%B3-r/15867  

26. Palaimintasis Teofilius Matulionis. 1943 m. Kaišiadorių vyskupas 

https://www.turizmas.lt/straipsniai/Palaimintasis-Teofilius-Matulionis-1943-m-

Kai%C5%A1iadori%C5%B3-vyskupas/15873 

27. Cerkvės Kaišiadorių rajone https://welovelithuania.com/cerkves-kaisiadoriu-rajone/  

28. Renginiai Žasliuose kardinolui Vincentui Sladkevičiui atminti 

https://welovelithuania.com/renginiai-zasliuose-kardinolui-vincentui-sladkeviciui-

atminti/    

29. Atnaujinta Kaišiadorių rajono turizmo apžvalga  https://turizmas.kaisiadorys.lt/verslas/ 

30. TVIC svetainėje sukurta skiltis „33. Atrasti. Pažinti. Perplaukti“, skira rajono ežerams 

viešinti https://turizmas.kaisiadorys.lt/atrasti33/  

31. TVIC svetainėje sukurta skiltis „Maršrutai šeimos metams“, kurioje aprašyti trys 

maršrutai https://turizmas.kaisiadorys.lt/marsrutai-seimoms 

32. Suorganizuotas interviu su „Ilgaplaukių“ prezidentu apie Kaišiadorių rajono ežerų 

projektą „33. Atrasti. Pažinti. Perplaukti“ LRT „Ryto garsuose“ 

33. Interviu apie Kaišiadorių krašto gamtos objektus: Kraštas, apdovanotas 33 ežerais ir 

dešimtimis gamtos paminklų: tiks ir gamtos, ir architektūros entuziastams: 

https://www.delfi.lt/multimedija/kryptis-kaisiadorys/krastas-apdovanotas-33-ezerais-ir-

desimtimis-gamtos-paminklu-tiks-ir-gamtos-ir-architekturos-

entuziastams.d?id=88237399 

34. Keltininko Gedimino istorija: dirbau gerą darbą, bet pamečiau du varžtus ir atsiradau čia: 

https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/laisvalaikis/keltininko-gedimino-istorija-

dirbau-gera-darba-bet-pameciau-du-varztus-ir-atsiradau-cia-1038-1555198  

35. Renginių vedėjas su šeima apsigyveno mokykloje ir ėmė nuomoti plaukiančią „trobą“: 

https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/per-lietuva/renginiu-vedejas-su-seima-

apsigyveno-mokykloje-ir-eme-nuomoti-plaukiancia-troba-642-1556544 

36. Išskirtinė bažnyčia ant ežero kranto, kurios papėdėje itin populiarus pliažas: 

https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/per-lietuva/isskirtine-baznycia-ant-

ezero-kranto-kurios-papedeje-itin-populiarus-pliazas-642-1541128 

37. Į Žaslius ragauti niekur kitur netiekiamos babkės ir pasisupti virš ežero: 

https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/per-lietuva/i-zaslius-ragauti-niekur-

kitur-netiekiamos-babkes-ir-pasisupti-virs-ezero-642-1554848 

38. Pora įkūrė ūkį, kuriame vištos nevalgomos, o su kalakutu visi paveiksluojasi: 

https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/per-lietuva/pora-ikure-uki-kuriame-

vistos-nevalgomos-o-su-kalakutu-visi-paveiksluojasi-642-1570812 

39. LRT radijo laida „Atrask Lietuvą“. Sakralinis Kaišiadorių krašto paveldas: 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000160000/atrask-lietuva-sakralinis-kaisiadoriu-

krasto-paveldas 

40. Viešnagė Mažojoje Lietuvoje. „Kaišiadorių aidai“ 

41. Turizmui metai buvo neeiliniai. „Kaišiadorių aidai“ 

42. Straipsnis ir fotoreportažas apie didžiąsias miegapeles Strošiūnuose. FB, „Kaišiadorių 

aidai“ 

43. 15min.lt rubrika "Vasarojam Lietuvoj". Apie Ostvalds fabrica. 

https://www.15min.lt/maistas/naujiena/vieta/lietuves-ir-latvio-meiles-istorijos-vaisius-

latviska-surine-lietuviskame-kaime-1048-1573190 

https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/per-lietuva/renginiu-vedejas-su-seima-apsigyveno-mokykloje-ir-eme-nuomoti-plaukiancia-troba-642-1556544
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/per-lietuva/renginiu-vedejas-su-seima-apsigyveno-mokykloje-ir-eme-nuomoti-plaukiancia-troba-642-1556544
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000160000/atrask-lietuva-sakralinis-kaisiadoriu-krasto-paveldas
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000160000/atrask-lietuva-sakralinis-kaisiadoriu-krasto-paveldas
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44. Valdas atsisakė verslų, kad įkurtų XVII amžiaus SPA: „Kad ir kas ateitų, išeina su 

kitokiomis akimis“ https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/per-lietuva/valdas-

atsisake-verslu-kad-ikurtu-xvii-amziaus-spa-kad-ir-kas-ateitu-iseina-su-kitokiomis-

akimis-642-1594656 

 

Sukurti iš išleisti rajono turizmą pristatantys leidiniai (5 rūšys, 2030 egz.).   

 

Sudaryta ir paskelbta 10 naujų ir atnaujintų turistinių maršrutų, taip pat sudaryta nemažai 

individualių maršrutų keliautojams ir jų grupėms: 

1. Rumšiškės-Dovainonys-Lašiniai-Rumšiškės  

2. Žiežmariai-Nemaitonys-Ringailiai-Nemaitonys-Žiežmariai  

3. Žasliai tarp trijų ežerų 

4. Pasivaikščiojimas po Žiežmarius 

5. Pasivaikščiojimas po Rumšiškes 

6. Darsūniškis 

7. Kaišiadorys-Gudiena-Kaišiadorėliai 

8. Kaišiadorys-Žasliai-Guronys 

9. Istorinis maršrutas Šeimos metams (pėsčiųjų) 

10. Neįgaliesiems Kaišiadorių mieste 

 

Kaišiadorių rajono turizmas pristatytas, leidiniai platinti: 

1. Kaišiadorių dviračių turo metu Bačkonyse; 

2. Kaišiadorių miesto šventėje „Skambėkit, Kaišiadorys“ su stendu „Kaišiadorys. Kas čia 

daros?“; 

3. Žaslių amatų ir folkloro šventėje; 

4. Parodoje „Rinkis prekę lietuvišką“ Kaune. 

5. Rajono turistinė medžiaga pristatyta iniciatyvos „33. Atrasti. Pažinti. Perplaukti“ plaukimų 

metu atėjusiems žiūrovams. 

 

Sukurta ir paskelbta video medžiaga apie rajono turizmą – 13 vnt.: 

1. Video apie totorius, Chašaidarą, Gudienos taką. 

2. Video apie plaukimą Limino ežeru. 

3. Romato akis - trumpas video apie buvusį didžiausią rajono ežerą. 

4. Teikta pagalba rengiant video apie Kaišiadorių kraštą „Orijaus kelionės. Kaišiadorys 

nustebins visus: parodė geriausias vietas“: interviu, taškų paieška, derinimas. 

5. Interviu vaizdoklipui apie Palaimintąjį Teofilių Matulionį. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ka6u1ogVlVg 

6. Tradicinių amatų ir folkloro šventė Žasliuose. Šakočių kepimo čempionatas. 

7. Kaišiadorių kraštas: Atgaivink sielą. 

8. Kaišiadorių kraštas: Sužinok. 

9. Kaišiadorių kraštas: Prisiliesk prie gamtos. 

10. Kaišiadorių kraštas: Ilsėkis kaime. 

11. Kaišiadorių kraštas: Pramogauk ant vandens. 

12. Kaišiadorių kraštas: Išmok ir ragauk. 

13. Kaišiadorių kraštas: Prisimink, kad tik čia rasi. 

 

Sukurtas ir pagamintas naujas žaidimas iš 27 magnetukų „Kaišiadorių kraštas. Ką žinai - 

sudėliok, ko nežinai - sužinok", žaidimas naudotas šventėje „Skambėkit, Kaišiadorys!”, Žaslių 

amatų ir folkloro šventėje, naudojamas ir toliau pristatant rajono turizmą renginiuose, TVIC 

patalpose. 

 

Organizuota viktorina apie Kaišiadorių rajono paveldą FB paskyroje „Kaišiadorys Turizmas 

Verslas“. Sukurtas orientacinis žaidimas automobiliais su užduotimis ir klausimais apie rajono 

turizmą  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ka6u1ogVlVg
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Paskelbti trumpi turizmo pranešimai, nuotraukos, renginiai socialiniuose tinkluose, interneto 

svetainėse 735 vnt.: 

1. FB „Kaišiadorys Turizmas Verslas“, svetainėje Kaisiadorysinfo.lt, FB „Lankytinos vietos“, 

FB  „Ką pamatyti Lietuvoje“, Kaisiadorieciams.lt, Rumšiškių, Kaišiadorių, Žiežmarių FB 

grupės, FB “Kaišiadorių skelbimai”, kt. – 284 vnt. 

2. Instagram „Go Kaišiadorys“ – 169 vnt. 

3. Renginių kalendoriuje – 282 vnt. 

 

Papildytas Kaišiadorių rajono turistinis žemėlapis internete naujais ir atnaujintais objektais – 39 

vnt.  

 

Atlikta apklausa internete „Su kuo Jums labiausiai asocijuojasi (siejasi) Kaišiadorys?“. Gauti 87 

atsakymai. Atsakymai susisteminti. Atlikta apklausa internete: Koks renginys labiausiai 

laukiamas? 

 

Bendradarbiauta su plaukimo meistru Vaidotu Gumbiu, prisidėta prie jo iniciatyvos „33. Atrasti. 

Pažinti. Perplaukti“: surinkta esminė informacija apie visus rajono ežerus, skelbta, dalyvauta, 

fotografuota, filmuota, viešinta 15 plaukimų rajono ežerais. Sukurtas puslapis 

https://turizmas.kaisiadorys.lt/atrasti33/, kuriame keliama bei pildoma informacija apie rajono 

ežerus, jų tinkamumą plaukimui, maudymuisi, iškylavimui. Veikla bus tęsiama 2022 metais.  

 

Rajono objektai pateikti ir pateko į 14 teminių žemėlapių, kuriuos kūrė VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ 

(https://www.lithuania.travel/lt/kategorija/teminiai-zemelapiai): „Ledų žemėlapis“, 

„Gastroliavimo gidas“, „Gero garo žemėlapis“, „Dvasinių patyrimų žemėlapis“, „Šaltibarščių 

potvynis“, „Neatrastų piliakalnių TOP 16“, „Kino kelialapis“, „Nuotykių žemėlapis“, „Glampingų 

žemėlapis“, „Orų žemėlapis“, „Cepelinų kelias“ ir kt. 

 

Savivaldybė su TVIC tęsė ES projekto „Palaimintojo Teofiliaus Matulionio keliais“ 

įgyvendinimą. Baigtos elektroninės rinkodaros veiklos bei pradėtas stendo kūrimas.   

 

Kita veikla turizmo srityje:  

1. Dalyvauta darbo grupėse, komisijose turizmo tema 47 kartus. 

2. Atrinktos ir išsiųstos nuotraukos Paparčių tema vilniausgalerija.lt portalui  

https://vilniausgalerija.lt/2021/01/03/dominikonu-vienuolynas-kaisiadoriu-rajone-arba-

neatrastas-paparciu-ziedas.  

3. Parengta išsami informacija dėl galimų projektų per NMA (Traktorių šventė, Lašinių 

keltas) ir pateikta savivaldybei.  

4. Pateikta informacija, nuotraukos knygai „100 Lietuvos pažintinių takų“, du rajono takai 

pateko į knygą.  

5. Diskusija su KMRP direkcija dėl Lašinių ir Kapitoniškių tako.   

6. Diskusija su savivaldybės vyr. architekte dėl Lašinių kelto, žemės.   

7. Diskusija su Bačkonių gyventojais dėl Mūro Strėvininkų piliakalnio ir prieigų.  

8. Diskusija su Kruonio bendruomene dėl Lašinių kelto projekto.   

9. Paparčių krašto nuotraukos pateiktos J.Perednienės knygai „Didingi Paparčiai - protėvių 

dvasios lobis“.   

10. Kultūros centro konkurso nuotraukų vertinimas. Partnerystė projekte.   

11. Dėl Darsūniškio mineralinio šaltinio ženklo diskusija su Darsūniškio bendruomenės 

atstove, problema pateikta savivaldybei.  

12. Diskusija su KMRP dėl problemos su įvažiavimu į Jakštonis (kliento skundas).  

13. Susirašinėjimas su LG dėl senojo vandens bokšto.  

14. Turizmo nuotraukos pateiktos savivaldybės svetainei.   

15. Teikta pagalba rengiant paraišką Traktorių šventei finansuoti.  

16. KC pateiktas pasiūlymas dėl žymių kaišiadoriečių.  

17. Savivaldybės Teritorijų planavimo skyriui išsiųstos priemonės apie žydus 2016-2020. 

https://turizmas.kaisiadorys.lt/atrasti33/
https://www.lithuania.travel/lt/kategorija/teminiai-zemelapiai
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18. Savivaldybės Teritorijų planavimo skyriui surinkta ir siųsta informacija apie 

kraštovaizdžio priemones. 

19. Parengtas turizmo aplinkos aprašymas Kaišiadorių r. savivaldybės administracijos 

direktoriaus ataskaitai. 

20. Užpildytas klausimynas dėl kino turizmo vietų rajone.  

21. Savivaldybės kalbininkui siųsta informacija dėl turistinių ženklų.   

22. Su Istorinės atminties įamžinimo komisija apžiūrėta senojo vandens bokšto būklė.  

23. Diskusija su savivaldybe ir KMRP dėl ženklo Jakštonyse teisėtumo pagal turisto 

nusiskundimą.   

24. 15min.lt iniciatyvai „Graži mūsų Lietuva“, kuri yra projekto „Vasarojam Lietuvoj!“ dalis, 

pateikti išsamūs aprašymai-pasiūlymai.  

25. Aiškintasi su KMRP ir seniūnija dėl galimos naujos MTB dviračių trasos.  

26. Pasirašytas sutikimas bendradarbiauti su Kruonio KC turizmo projekte.   

27. Aprašyti darniojo turizmo objektai (Gelos, Swedbank). 

28. Pateikti pasiūlymai projektui „Kaišiadorys – Lietuvos kultūros sostinė 2024“.  

29. Parašytas sutikimas bendradarbiauti projekte „Kaišiadorys – Lietuvos kultūros sostinė 

2024“ savivaldybei.   

30. Pateikti maršrutai, kiti pasiūlymai Kauno regiono plėtros planui.   

31. Pasirašytas sutikimas bendradarbiauti su Kaišiadorių KC turizmo projekte.  

32. Surinkta informacija apie Anglininkų krašto turistinius objektus ir pateikta Anglininkų 

bendruomenei. 

33. Surinkta informacija apie 15 rajono ežerų su koordinatėmis pagal seniūnijas, apie 

plaukimo galimybes, pakrantes, patogiausias maudytis ir plaukti vietas. 

34. Parengti fotoreportažai apie 15 rajono ežerų, paskelbti FB.  

35. Prisidėta prie knygos „Nemaitonių seniūnijos vietovardžiai“ kūrimo – fotografuotos 

vietovės, pateiktos nuotraukos.  

36. Kaišiadorių r. sav. paveldosaugininkei sudarytas lankytinų objektų (vietų) sąrašas iš 246 

objektų.  

37. Peržiūrėtas tarybos sprendimo projektas dėl gamtos paveldo objektų, draustinių, pateiktos 

pastabos. 

38. Pateikta informacija „Keliauk Lietuvoje“ apie senąsias mokyklas. 

39. Surinkta ir pateikta savivaldybei Žiežmarių sinagogos nuotraukos 2011-2021 m. 

sinagogos atidarymo ekspozicijai. 

40. Pateikta savivaldybės ekologui informacija apie siūlomas 15 apžvalgos vietų rajone 

(gražus kraštovaizdis). 

41. NATO misijos kariškiams perduota informacija apie turizmą anglų kalba. 

42. Programėlės „Walk15“ administratoriams išsiųstos nuotraukos: Kaišiadorių miesto ir 

unikalūs objektai. 

43. Stendo apie Teofilių Matulionį kūrimui siųstos nuotraukos. 

44. Į Lietuvos „Cepelinų kelią“ pateikti ir publikuoti Žaslių amatų centro kepti cepelinai 

https://lithuania.travel/lt/news/cepelinu-kelias-lietuvoje-ir-kitos-bulvines-stoteles. 

45. Prisidėta prie retų paukščių rajone viešinimo, organizuojant Erelio – „ambasadoriaus“ 

vardo rinkimą, nuolat bendradarbiaujama su „Padėkime ereliams“ gamtinės įvairovės 

išsaugojimo srityje. 

46. Dalyvauta Rumšiškių parko projekto pristatymo diskusijoje. 

47. Parengtas ir išsiųstas raštas Valstybinei miškų urėdijai dėl galimos turistinės rekreacijos 

Strošiūnų šile. 

48. Pateikta informacija ir nuotraukos Kauno regiono plėtros agentūros leidiniui apie 

pėsčiųjų maršrutus. 

49. Pasirašytas bendradarbiavimo raštas su Kaišiadorių KC dėl projekto „Kaišiadorių kraštas 

dailininkų akimis“. 

50. Iš lankymosi po objektus, ekskursijų patirties bei apklausų atnaujintas 81 poziciją turintis 

turizmo infrastruktūros, ženklinimo problemų ir trūkumų sąrašas, pateiktas savivaldybei.  
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Dėl pandemijos, gyvų lankytojų skaičius sumažėjęs. Tačiau padidėjo elektroninių paslaugų 

poreikis.  

 

TVIC interneto svetainės naudotojų skaičius per metus: 42707. Iš jų 95,5 proc. – lietuviai. Kitos 

šalys: JAV, JK, Vokietija, Norvegija, Švedija, Airija, Lenkija, Danija, Olandija. Facebook 

paskyros prenumeratoriai – 6157. Instagram prenumeratoriai – 363. Youtube prenumeratoriai – 

173.  

 

KITA VEIKLA 

 

1. Rengti verslininkams ir įmonėms įvairūs dokumentai. 

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

3. Padėta suorganizuoti 4 kraujo donorystės akcijas, taip pat Moliūgų dovanojimo akciją 

„Parsinešk savo moliūgą“. 

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

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

5. Darbuotojai kėlė kvalifikaciją seminaruose, mokymuose (88 kartus (visi darbuotojai)). 

6. Dalyvauta Kaišiadorių ligoninės stebėtojų taryboje.  

7. Kita veikla. 
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VšĮ Kaišiadorių turizmo ir verslo  

informacijos centro 2021 metų  

veiklos ataskaitos 

1 priedas 

 

VŠĮ KAIŠIADORIŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO 2021 M.  

VEIKLOS PLANO VYKDYMAS PAGAL PRIEMONES 

 

 Veiklos dalys 

Vnt. 
plan

as 

Vnt. 
faktas 

Val. 
pla-
nas 

Val. 
faktas 

Daly-
vių 
sk. 

plana
s 

Daly-
vių 
sk. 

faktas 

 NEMOKAMŲ viešųjų paslaugų verslui teikimas, 
investicijų pritraukimo veikla Kaišiadorių rajone 2021 
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. Suteiktos konsultacijos 
potencialiems investuotojams dėl verslo aplinkos, sklypų, 
patalpų verslui, reikalavimų, savivaldybės paramos, lengvatų, 
bendrųjų planų ir kitais klausimais. 

550 805 450 607 550 607 

2.  Suorganizuoti seminarai, mokymai, diskusijos, žurnalistų 
turai, kiti renginiai verslo kūrimo bei plėtros, rajono verslo 
viešinimo, investuotojų pritraukimo srityse:  
- seminarai apie verslo pradžią, įteisinimą, verslo kūrimo 
galimybės Kaišiadorių rajone, veiklos vykdymą pagal verslo 
liudijimą ar individualios veiklos pažymą, įmonės steigimą ir 
kt.;  
- jaunimo verslumo ugdymo renginiai: verslo kūrimo 
galimybių Kaišiadorių rajone pristatymas, rajono privalumai, 
verslininko suvokimas, pagrindinės teisinės formos, kt. 
- seminarai apie juridines verslo formas, mokesčius, apskaitą, 
paramą verslui, elektroninę prekybą, vartotojų teises, kt.; 
- kiti verslo srities renginiai. 

18 21 52 61,5 350 520 

3.  Suteiktos verslo informacijos paslaugos el. paštu, telefonu, 
tiesiogiai, internete: 
-  parengta ir išsiųsta el. paštu verslo naujienų ne mažiau 300 
vnt.; 
-  portale Kaisiadorysinfo.lt ir socialiniame puslapyje 
facebook.com/kaisiadorys paskelbta ne mažiau kaip 200 
naujienų verslui; 
-  atsakyta į verslo srities paklausimus, ne mažiau kaip 300 
vnt. 

800 907     

4.  Parengta ir išleista verslumo, verslo skatinimo, investicijų 
pritraukimo srities publikacijų, leidinių, elektroninių 
pristatymų, video medžiagos: 
- straipsniai, publikacijos, video medžiaga spaudoje ir 
elektroninėse žiniasklaidos priemonėse apie Kaišiadorių 
rajono verslą bei naujienas verslui; 

18 
 

24     
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 Veiklos dalys 

Vnt. 
plan

as 

Vnt. 
faktas 

Val. 
pla-
nas 

Val. 
faktas 

Daly-
vių 
sk. 

plana
s 

Daly-
vių 
sk. 

faktas 

- prezentacijų investuotojams parengimas; 
- kt. 

5.  Atnaujinta ir papildyta rajono verslo įmonių duomenų bazė 50 83     

6.  Atnaujintas Kaišiadorių rajono investicinės rajono aplinkos 
pristatymas internete: rajono verslo aplinkos apžvalga, 
ekonominiai rodikliai, statistika. 

1 1     

7.  Atnaujinta paramos verslui atmintinė interneto svetainėje 1 1     

8.  Atnaujintas sklypų, patalpų, didžiausių gamybinių bei kitų 
verslų žemėlapis. 

1 1     

9.  Atliktas ir viešintas verslo subjektų pasitenkinimo 
savivaldybės verslo aplinka tyrimas, kurio tikslas gerinti 
investavimo ir verslo sąlygas savivaldybėje, kitos apklausos 
verslo tema 

1 2     

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

- Smulkaus verslo skatinimo komisija; 
- Investicijų sutarčių rengimo darbo grupė; 
- Kitos darbo grupės pagal poreikį. 

3-5 5     

11.  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. 

 +     

 NEMOKAMŲ viešųjų turizmo paslaugų teikimas 
Kaišiadorių rajone 2021 m. 

      

1.  Suorganizuoti su Kaišiadorių rajono turizmo viešinimu susiję 
renginiai, žurnalistų turai: 
- ekskursijos po Kaišiadorių miestą ir rajoną; 
- Kaišiadorių rajono turizmo išteklių pristatymai, paskaitos 
apie lankytinas vietas; 
- pažintiniai dviračių ir pėsčiųjų žygiai po Kaišiadorių rajoną, 
susipažįstant su kultūros, istorijos, gamtinėm vertybėm; 
- didesnių rajono renginių kartu su partneriais organizavimas; 
- parodos, ekspozicijos, susijusios su Kaišiadorių rajono 
turizmu; 
- kiti renginiai, susiję su rajono turizmu. 

19 24 75 105,5 720 862 
 

2.  Sukurtos ir paviešintos Kaišiadorių rajono turizmą 
pristatančios publikacijos, straipsniai interneto portaluose, 
spaudoje, pranešimai radijuje, TV: 
- weLoveLithuania.com,  pamatyklietuvoje.lt,  

manokrastas.lt, kaisiadorieciams.lt, kaisiadoriuaidai.lt, 
atspindžiai.lt, kitur) 

- atnaujinta rajono turizmo prezentacija; 
- atnaujinta Kaišiadorių rajono turizmo apžvalga internete; 
- Kt.  

20 44     

3.  Sukurta ir paviešinta video medžiaga apie Kaišiadorių rajono 
turizmą, renginius. 

7 13     

4.  Paskelbti trumpi turizmo pranešimai, nuotraukos, renginiai 
socialiniuose tinkluose, interneto svetainėse.   

200 284     
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 Veiklos dalys 

Vnt. 
plan

as 

Vnt. 
faktas 

Val. 
pla-
nas 

Val. 
faktas 

Daly-
vių 
sk. 

plana
s 

Daly-
vių 
sk. 

faktas 

- facebook (Kaišiadorys Turizmas Verslas); 
- naujienų skyrelyje svetainėje Kaisiadorysinfo.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); 
- Teofiliaus Matulionio kelias (FB paskyra); 
- Lietuvos turizmo informacijos centrai rekomenduoja (FB 
paskyra); 
- kitur. 

5.  Objektų nuotraukos su aprašymais publikuotos Instagram 
paskyroje „Go Kaišiadorys“. 

150 169     

6.  Pildytas renginių rajone kalendorius svetainėje 
Kaisiadorysinfo.lt 

80 282     

7.  Sudaryti turistiniai maršrutai Kaisiadorysinfo.lt svetainėje 5 10     

8.  Papildytas turistinis žemėlapis naujais ar atnaujintais 
objektais Kaisiadorysinfo.lt svetainėje 

30 39     

9.  Suteikta informacija apie turizmo objektus ir paslaugas 
tiesiogiai, el.paštu, telefonu, kitais būdais: 
-  Parengta ir išsiųsta el.paštu turizmo naujienų ne mažiau 
150 vnt. 
-  Suteikta turizmo informacija tiesiogiai, telefonu el.paštu, FB 
žinutėmis ne mažiau kaip 250 vnt. 

400 561     

10.  Sukurti žaidimai apie Kaišiadorių rajono lankytinas vietas, 
žymius žmones, renginius. 

3 3     

11.  Parengti, atspausdinti ir išplatinti turizmo srities leidiniai, 
lankstinukai, turistiniai stendai.  

5 
vnt. 
2000 
egz. 

5 
vnt. 
2030 
egz. 

    

12.  Kaišiadorių rajono turizmas pristatytas parodose, mugėse, 
renginiuose. 

4 
kar-
tus 

4 
kar-
tus 

    

13.  Atliktos apklausos ir tyrimai kultūrinio, gamtinio, pramoginio 
ar sportinio turizmo tematika. 

2 2     

14.  Dalyvavimas turizmo srities darbo grupėse: 
- Kauno regiono plėtros agentūros turizmo plėtros darbo 

grupė; 
- didžiųjų rajono renginių darbo grupės;  
- Lietuvos žydų kultūros paveldo kelio asociacijos darbo 

grupė; 
- kitos. 

3-6 8 
 

    

15.  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 

 +     
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 Veiklos dalys 

Vnt. 
plan

as 

Vnt. 
faktas 

Val. 
pla-
nas 

Val. 
faktas 

Daly-
vių 
sk. 

plana
s 

Daly-
vių 
sk. 

faktas 

centrais, Kaišiadorių r. visuomenės sveikatos biuru, Sporto ir 
švietimo paslaugų centru, plaukimo klubu „Ilgaplaukiai“, 
kelionių agentūromis, laikraščiais, radiju, rajono mokyklomis, 
bendruomenėmis, kitomis organizacijomis. Projektų 
generavimas ir paraiškų rengimas rajono turizmo viešinimo 
srityse, dalyvavimas konkursuose pagal situaciją, rajono 
turizmo atstovų siūlymas į konkursus.  

 Projekto „Kaišiadorių gyventojų padėties darbo rinkoje 
gerinimas, suteikiant verslo pradžios ir plėtros 
konsultacijas bei skatinant bendradarbiavimo tinklus“ 
tolimesnis vykdymas. Projektas vykdomas partnerystės 

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

 +     

 Projekto „Palaimintojo Teofiliaus Matulionio keliais“ 
tolimesnis vykdymas. Projektas vykdomas partnerystės 

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

 +     

 Kita veikla        

 1. Mokami seminarai. 
2. Anglų kalbos kursai.  
3. Buhalterinės apskaitos kursai.  
4. Mokamos ekskursijos. 
5. Dokumentų rengimas: steigimo, pertvarkymo, 

likvidavimo, apskaitos, duomenų keitimo, kiti. 
6. Suvenyrų pardavimas.  
7. Reklamos paslaugos. 
8. Renginių organizavimo paslaugos. 
9. Biuro paslaugos. 
10. Įrangos nuoma. 
11. Kitos veiklos. 

 +     

 

_________________________ 
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VšĮ Kaišiadorių turizmo ir verslo  

informacijos centro 2021 metų  

veiklos ataskaitos 

2 priedas 

 

 

VŠĮ KAIŠIADORIŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO 2021 M.  

GAUTOS IR UŽDIRBTOS LĖŠOS 

 

 

Eil. 

nr. 

Finansavimo šaltiniai/ 

paslaugų rūšis 

Gautos ir uždirbtos lėšos, 

Eur 

Ataskaitinių metų palyginimas 

su praėjusiais metais 

 

Per 

ataskaitinius 

2021 metus 

 

Per 

ataskaitinius 

2020 metus 

 

Eur (+/-) 

 

Proc. 

    

1. Mokymai ir seminarai 4700,00 8522.00 -3822,00 -45% 

2. Reklamos paslaugos 0 0.00 0,00 0% 

3. Biuro ir kompiuterinės 

paslaugos 

413,66 727.74 -314,08 -43% 

4. Įrangos nuoma 120,00 410.00 -290,00 -71% 

5. Dokumentų rengimas ir 

konsultacijos 

508,00 735.79 -227,79 -31% 

6. Renginių 

organizavimas 

646,00 129.00 +517,00 +401% 

7. Leidiniai ir suvenyrai 2181,69 3182.90 -1001,21 -32% 

8. Kitos paslaugos 1028,32 1270.80 -242,48 -19% 

9. Kaišiadorių r. 

savivaldybės lėšos 

pagal projektus 

127000,00 127600.00 -600,00 -0,5% 

10. Projektas „Palaimintojo 

Teofiliaus Matulionio 

keliais“  

2482,53 12808.24 -10325,71 -81% 

 Iš viso: 139080,20 155386,47 -16306,27 -10,49% 

 

_____________________________ 



 

24 

 

VšĮ Kaišiadorių turizmo ir verslo  

informacijos centro 2021 metų  

veiklos ataskaitos 

3 priedas 

 

VŠĮ KAIŠIADORIŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO 2021 M.  

IŠLAIDOS PAGAL EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIUS  

 

Eil. 

nr. 

Išlaidų pavadinimas                  Išlaidos, Eur Ataskaitinių metų 

palyginimas su 

praėjusiais metais  

Per 

ataskaitinius 

2021 metus 

Per 

ataskaitinius 

2020 metus 

Eur (+/-) Proc. 

1.  Darbo užmokestis, „Sodra“,  104987,01 119521.12 14534,11 -12,16% 

2.  Nusidėvėjimas 913,91 372.28 541,63 +145,49% 

3.  Patalpų išlaikymas (apsauga,  

kiemo priežiūra., elektra, 

šildymas, vanduo) 

3243,63 2565.45 678,18 +26,44% 

4.  Ryšių paslaugos 286,96 343.01 56,05 -16,34% 

5.  Transporto išlaikymas 1037,03 687.76 349,27 +50,78% 

6.  Konsultantai, lektoriai 10567,20 12366.55 1799,35 -14,55% 

7.  Banko komisinis mok. 143,57 152.73 9,16 -6,0% 

8.  Paslaugos „Verslo 

apdovanojimams 30-mečio 

proga“ (2021 m.) 

599,84 72.60 527,24 +726,23% 

9.  Kompiuterių ir įrangos priežiūra 

bei remontas 
319,44 474.96 155,52 -32,74% 

10.  Viešinimas-reklama, reklaminiai 

ženkliukai, interneto TVIC 

svetainės sukūrimo paslauga 

1612,60 3064.48 1451,88 -47,38% 

11.  Asociacijos nario mokestis 120,00 0.00 120.00  -100% 

12.  Atsargos/ kanceliarinės prekės, 

biuro įranga, kasetės, prekės ūkio 

reikmėms 

8587,75 3470.27 5117,48 +147,47% 

13.  Leidiniai, lankstinukai, 

magnetinė lenta, magnetukai 

„Surink Lietuvą“, puodeliai, 

gertuvės, įvairūs kt. suvenyrai 

877,88 5603.36 -4725,48  -84,3% 

14.  Įvairių renginių išlaidos 1002,66 259.87 +742,79 +285,8% 

15.  Turizmo paroda  „Rinkis prekę 

Lietuvišką“ dalyvio mokestis, 

stendo įrengimas. 

1150,00 1363.06 -213,06 -15,63% 

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. 

9480,22 4885.81 +4594,41 +94,04% 

 Iš viso 144929,70 155203,31 -10273,61 -6,62% 
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VšĮ Kaišiadorių turizmo ir verslo  

informacijos centro 2021 metų  

veiklos ataskaitos 

4 priedas 

 

 

IŠLAIDOS VADOVO DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS 

VADOVO IŠMOKOMS 2021 M. 
 

 

 

 
Išlaidų pavadinimas Per ataskaitinius 

2021 metus, Eur 

Per ataskaitinius 

2020 metus, Eur 

1.  Darbo užmokestis 26737,99 26705,42 

2.  Soc. draudimo ir garantinio fondo 

įmoka iš darbdavio 1,77 proc.  

473,21 472,68 

 

___________________________ 
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