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VšĮ Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centro 
2022 m. veiklos planas 

 

 Veiklos dalys 
Vnt. Val. Daly-

vių sk. 
Lėšų 

poreikis 

 NEMOKAMŲ viešųjų paslaugų verslui teikimas, investicijų 
pritraukimo veikla Kaišiadorių rajone 2022 m. 

   75 000 
Eur 

1.  Suteiktos verslo konsultacijos šiomis temomis: 

verslo pradžia, įmonės steigimas, verslo liudijimas, individuali veikla pagal 
pažymą, parama verslui, teisinės formos pasirinkimas, finansavimo šaltinių 
paieška, mokesčiai, buhalterinė apskaita, rinkodara, reklama, darbo teisė, 
interneto svetainės kūrimas, socialinių tinklų paskyros verslui, informacijos 
paieška, inovacijos, partnerių paieška, darbuotojų paieška, socialinis verslas, 
verslo aplinka, sklypai ir patalpos verslui rajone, savivaldybės parama, 
lengvatos, bendrieji planai, kitos temos, aktualios pradedantiesiems 
verslininkams, esamiems SVV atstovams, potencialiems investuotojams.  

600 480 600  

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 mokesčių naujienas, paramą verslui, elektroninę rinkodarą, 
inovacijas, sutartis kt.; 

- kiti verslo srities renginiai. 

18 53 370  

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

-  parengta ir išsiųsta el.paštu verslo naujienų ne mažiau 230 vnt.; 

-  portale Kaisiadorysinfo.lt ir socialiniame puslapyje 
facebook.com/kaisiadorys paskelbta ne mažiau kaip 270 naujienų verslui; 

-  atsakyta į verslo srities paklausimus, ne mažiau kaip 300 vnt. 

800    

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; 

- prezentacijų investuotojams parengimas; 

- kt. 

18 
 

   

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

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

1    

7.  Atnaujinta paramos verslui atmintinė interneto svetainėje. 1    

8.  Atnaujintas sklypų, patalpų, didžiausių gamybinių bei kitų verslų žemėlapis. 1    

9.  Atliktas ir viešintas savivaldybės verslo aplinkos tyrimas, kitos apklausos 
verslo tema. 

2    
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 Veiklos dalys 
Vnt. Val. Daly-

vių sk. 
Lėšų 

poreikis 

10.  Neatlygintinai suteiktos kompleksinės paslaugos smulkiojo verslo 
subjektams, veikiantiems ne ilgiau kaip 5 metus, siekiant padėti jiems 
verslo pradžioje: suteiktos lengvatinėmis sąlygomis biuro, interneto, 
konsultavimo, kvalifikacijos kėlimo paslaugos, skatinamas jų tarpusavio 
bendradarbiavimas, kontaktų užmezgimas, pagalba ieškant partnerių, 
paramos galimybių, vietos susitikimams su partneriais, klientais suteikimas, 
erdvės, konferencinės įrangos (projektorius, wi-fi, lentos, garso kolonėlės, 
mikrofonas, ekranas ir kt.) bei organizacinės pagalbos verslo pristatymams 
suteikimas, smulkiojo verslo subjektų verslo reklama ir kitos paslaugos, 
aktualios pradedantiems smulkiesiems verslininkams.  

Ne 
ma-
žiau 
kaip 5 
subjek
tams. 

   

11.  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    

12.  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 
2022 m. 

   75 000 
Eur 

1.  Suorganizuoti su Kaišiadorių rajono turizmo viešinimu susiję renginiai, 
žurnalistų turai, konkursai: 

- ekskursijos po Kaišiadorių miestą ir rajoną; 

- orientaciniai žaidimai, supažindinantys su rajono turizmu; 

- žurnalistų vizitai ir turai; 

- 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 (Paukščių 
festivalis, Traktorių šventė, Dviračių turas ir kt.), kuriuose sulaukiama 
turistų; 

- parodos, ekspozicijos, susijusios su Kaišiadorių kraštu; 

- konkursai Kaišiadorių rajono turizmo tematika (trumpų vaizdo klipų 
„Aplankyk Kaišiadorių kraštą“ kūrimo konkursas, kt.); 

- kiti renginiai, susiję su rajono turizmu. 

20 80 800  

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

- weLoveLithuania.com,  pamatyklietuvoje.lt,  kaisiadorieciams.lt, 
kaisiadoriuaidai.lt, atspindžiai.lt, turizmas.lt, 15min.lt, LRT, delfi.lt, 
kitur); 

- atnaujinta rajono turizmo prezentacija; 

- atnaujinta Kaišiadorių rajono turizmo apžvalga internete; 

- kt.  

23    

3.  Papildytos respublikinės bei vietinės turizmo duomenų bazės ir žemėlapiai 
naujais ar atnaujintais objektais (nauja VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ lankytinų 
vietų duomenų bazė, Kaišiadorių r. turistinis žemėlapis Kaisiadorysinfo.lt, 
Turizmo rūmų duomenų bazė ir kt.). 

60    
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4.  Sukurta ir paviešinta vaizdo medžiaga, filmai apie Kaišiadorių rajono 
turizmą, renginius. 

7    

5.  Paskelbti trumpi turizmo pranešimai, nuotraukos socialiniuose tinkluose, 
interneto svetainėse.   
- Kaišiadorys Turizmas Verslas (FB puslapis); 

- Paukščių festivalis (FB puslapis); 

- Kelionės su vaikais po Lietuvą (FB grupė); 

- Kaisiadorysinfo.lt; 

- Pauksciufestivalis.lt; 

- Lietuvos Turizmas (FB paskyra); 

- Kelionės po Lietuvą (FB paskyra); 

- Ką pamatyti Lietuvoje (FB paskyra); 

- kaisiadorieciams.lt (FB paskyra); 

- Aplink marias (FB paskyra); 

- Teofiliaus Matulionio kelias (FB paskyra); 

- kitur. 

230    

6.  Objektų nuotraukos bei video su aprašymais publikuotos Instagram 
paskyroje „Go Kaišiadorys“ (foto, video – 200 vnt., pranešimų iš viso – apie 
70 vnt.). 

200 
(70) 

   

7.  Pildytas renginių rajone kalendorius svetainėje Kaisiadorysinfo.lt. 120    

8.  Sudaryti turistiniai maršrutai. Maršrutai bus keliami į respublikinius 
portalus (sistemas) bei TVIC svetainę.  

7    

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

-  Parengta ir išsiųsta el.paštu turizmo naujienų ne mažiau 100 vnt.; 

-  Suteikta turizmo informacija tiesiogiai, telefonu el.paštu, FB žinutėmis ne 
mažiau kaip 300 vnt. 

400    

10.  Sukurti žaidimai apie Kaišiadorių rajono lankytinas vietas, žymius žmones, 
renginius (žaidimas ant žolės „Paukščių takas“, naujas orientacinis žaidimas 
grupėms ir kt.). 

2    

11.  Parengti, atspausdinti ir išplatinti turizmo srities leidiniai, lankstinukai, 
ruošta medžiaga turistiniams stendams (Pasivaikščiojimo vietos, Paukščių 
festivalis, Neįprastos nakvynės vietos, Turistinis žemėlapis (3 kalbomis), 
Renginiai 2022 m., kt.). 

6 vnt. 
3000 
egz. 

   

12.  Kaišiadorių rajono turizmas pristatytas parodose, mugėse, renginiuose 
(paroda „Adventur 2022“ ir kt.). 

5 kar-
tus 

   

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

2    

14.  Dalyvavimas turizmo srities darbo grupėse: 

- Kauno regiono plėtros agentūros turizmo plėtros darbo grupė; 
- Didžiųjų rajono renginių darbo grupės (Paukščių festivalis, Traktorių 

šventė, kt.); 
- Lietuvos žydų kultūros paveldo kelio asociacijos darbo grupė; 
- Kultūros sostinės darbo grupė; 
- kitos. 

3-6    

15.  Bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis, pagalba organizuojant bendrus     
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rajono renginius, kuriant bendrus maršrutus. Turizmo srityje 
bendradarbiaujama su Kaišiadorių rajono savivaldybe, VšĮ „Keliauk 
Lietuvoje“, Lietuvos turizmo informacijos centrais, LTIC 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, Jaunimo 
centru „Mazgas“, 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.  

 Kita veikla     15 000 

 1. Mokami seminarai. 

2. Mokami kursai.  

3. Mokamos ekskursijos. 

4. Dokumentų rengimas: steigimo, pertvarkymo, likvidavimo, 
apskaitos, duomenų keitimo, kiti. 

5. Suvenyrų pardavimas.  

6. Reklamos paslaugos. 

7. Renginių organizavimo paslaugos. 

8. Biuro paslaugos. 

9. Įrangos nuoma. 

10. Kitos veiklos. 

    

 
 

Direktorė      Giedrė Streikauskaitė 


