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    PRITARTA 

    Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 

    2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. TS-46 

 

 

Viešoji įstaiga Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centras (toliau – Centras),    

į. k. 160331162 įregistruotas 2003 m. spalio 31 d. 

1. VšĮ Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro veikla 

Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centras yra pelno nesiekiantis viešasis 

juridinis asmuo, savo veikloje besivadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu ir 

kitais teisės aktais bei dalininkų patvirtintais įstatais. 

Centro veikla pagal tikslus išsiskiria į dvi kryptis: turizmo informacijos teikimas ir verslo 

informacijos teikimas. Taip pat Centras vykdo papildomas veiklas, kurios Kupiškio rajono 

žmonėms bei atvykstantiems svečiams suteikia galimybę pasirinkti įvairesnių laiko praleidimo 

būdų. 

1.1 Turizmo informacijos teikimas 

Turizmo informacijos tikslai yra rinkti, kaupti ir nemokamai teikti informaciją apie turizmo 

paslaugas, lankytinas Kupiškio rajono savivaldybės vietoves ir objektus, skleisti informaciją apie 

Kupiškio rajoną, rengti, leisti ir platinti informacinius bei kartografinius leidinius apie turizmo 

paslaugas, objektus ir vietoves, tvarkyti ir teikti turizmo paslaugų ir išteklių duomenis Nacionalinei 

turizmo informacijos sistemai. 

Turizmo paslaugas teikiantys darbuotojai teikė informaciją apie miesto ir rajono lankytinas 

vietas, apgyvendinimo, maitinimo, kaimo turizmo bei kitas turizmo paslaugas teikiančias įstaigas, 

renginius, pramogas mūsų krašte ir aplinkiniuose rajonuose. Centro lankytojus informavo apie 

lankytinus objektus rajone bei kituose Lietuvos miestuose ir rajonuose, juose veikiančias įstaigas, 

kurios teikia turizmo paslaugas. Daugiausiai lankytojai teiravosi dėl apgyvendinimo paslaugų, 

maitinimo paslaugų, aktyvių pramogų Kupiškio rajone, dėl įvairių žygių vasaros sezono metu po 

Kupiškio rajoną, dėl vyksiančių parodų, švenčių ir renginių informacijos. 

Centras prekiavo suvenyrais, keltų bilietais, platino turistinius – informacinius leidinius, 

teikė biuro paslaugas, sudarė įvairius maršrutus po Kupiškio rajoną, organizavo ekskursijas po 

Kupiškio kraštą ir Lietuvoje. Organizavo įvairaus pobūdžio šventes. Per ataskaitinį laikotarpį             

(2014 m.) turizmo informacijos centre iš viso apsilankė  4773 lankytojų. Lyginant su 2013 m., 

lankytojų padaugėjo 1131 (3642).  Iš apsilankiusiųjų turistų – 126 užsienio turistai. Lyginant su 

2013 m. (221 užsieniečiai), užsieniečių turistų 2014 m. apsilankė per pus mažiau. Daugiausia 
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užsienio turistų atvyko iš Latvijos ir Baltarusijos. Taip pat buvo turistų, atvykusių iš Anglijos, 

Vokietijos, Austrijos, Izraelio, Estijos, Norvegijos, Azijos, Amerikos, Afrikos, Olandijos, Ispanijos, 

Lenkijos. Pagal turizmo centre vedamą turistų srautų statistiką, matyti, kad centre apsilankę turistai 

iš užsienio daugiau keliavo šeimomis, o lietuviai turistai atvažiuodavo su kelionių ekskursijomis. 

Išvykstamojo turizmo klausimais (keltų bilietai, informacija apie keliones į užsienį, 

ekskursijos į kitus miestus ir t.t.) kreipėsi 483 asmenys. Tai geras rodiklis, nes daugėja žmonių, 

kurie mieliau poilsiauja Lietuvoje nei užsienyje. 2013 m. išvykstamuoju turizmu domėjosi 435 

turistų. 

Daugiausiai lankytojų informacijos centre apsilankė per III ataskaitinių metų ketvirtį, kaip 

ir 2013 m. Šiltasis vasaros laikotarpis yra labiausiai priimtinas keliautojams po Lietuvą. Stebint 

centro lankytojų skaičių 2013 metais ir 2014 m. pastebimas lankytojų padidėjimas. Galima daryti 

kelias išvadas: Lietuva tampa vis populiaresnė ir įdomesnė keliautojams, todėl turistai renkasi 

įvairius Lietuvos miestus; Centro dalyvavimas tarptautinėje parodoje „Adventur“ puikiai tinka 

Kupiškio miesto įvaizdžio formavimui; Centro organizuojami įvairaus pobūdžio renginiai kvietė 

domėtis ir ieškoti informacijos pačiame Centre; Centre atsirado daugiau veiklos krypčių (dviračių 

nuoma, dvarų kostiumų nuoma, valčių nuoma ir t.t). Centro paslaugos ir vykdoma veikla buvo 

reikalinga ir labai naudinga besidomintiems Kupiškio kraštu. 

1.1.1 Dviračių nuoma 

Centras nuo 2012 m. nuomoja 3 elektrinius ir 3 miesto dviračius. Šią veiklą tęsė ir 

ataskaitiniais 2014 metais. Didelio aktyvumo ir susidomėjimo nuomotis dviračius nėra, tačiau 

vykstant įvairiems žygiams bei renginiams paklausa auga. Šiuo metu centre nuomojami 6 dviračiai. 

 

1.1.2 Vandenlenčių trasos nuoma – Aukštupėnų poilsiavietės priežiūra 

Centras sėkmingai vykdė veiklą susijusią su  ekstremaliomis pramogomis ant vandens prie 

Kupiškio marių, kur 2013 m. rugpjūčio pabaigoje buvo įgyvendintas projektas „Vandens ir sniego 

parkas Aukštupėnų poilsiavietėje“ (toliau – Vandenlenčių parkas). Visą 2014 metų sezoną (nuo 

birželio 1 d. – rugsėjo 30 d.) vandenlenčių parkas dirbo kiekvieną dieną nuo 11.00 – 20.00 val., taip 

sudarydams sąlygas apsilankyti klientams ir po darbo valandų. Darbuotojai, dirbantys vandenlenčių 

parke, buvo atsakingi ir už Aukštupėnų poilsiavietės tvarką, prižiūrėjo pakrantę su paplūdimiu. 

Centras nuomoja vandens ir sniego parko Aukštupėnų poilsiavietėje trasą ir įrangą (vandenlentė, 

šalmas, liemenė), teikia instruktoriaus paslaugą plaukimui vandenlentėmis. 

Apsilankiusiųjų skaičius didžiausias buvo liepos mėnesį. Atskira statistika nėra vedama, 

tačiau lankytojai turi pasirašyti Centro patvirtintas taisykles, kurių privalo laikytis vandenlenčių 

parko lankytojai. Lankytojai taisykles pasirašo vieną kartą per sezoną ir turi jų laikytis. 
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Vandenlenčių parke apsilankė asmenys iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Pasval io, 

Anykščių, Rokiškio, Biržų. Turėjo pramogautojų ir iš Latvijos, Ispanijos, Anglijos.  

1.1.3 Plastikinių valčių nuoma Kupiškio mariose 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-188, 2014-06-19 dieną patvirtinta 

kaina dėl plastikinių valčių nuomos esančių valčių prieplaukoje-elinge, Marių g. 9, Aukštupėnuose, 

Kupiškio rajone. Šią paslaugą teikiančių verslininkų yra labai mažai, tačiau poreikis nuomotis valtis 

2014 metų vasarą buvo nemažas. Poilsiautojai nuomojo valtis ir pasiplaukiojimui ir žvejybai. 

Pastarieji buvo itin laimingi, kad tokia galimybė yra labai paprastai pasiekiama ir randama. 

1.1.4 Salės nuoma valčių prieplaukoje - elinge 

2014-05-29 Kupiškio rajono savivaldybės sprendimu Nr. TS-124, Centrui pagal panaudos 

sutartį buvo perduotas naudotis valčių prieplaukos – elingo pastatas esantis adresu Marių g. 9, 

Aukštupėnuose, Kupiškio rajone. Viena iš elinge esančių patalpų buvo sutvarkyta ir pritaikyta 

nuomai. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-188, 2014-06-19, dėl naujai 

teikiamų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo, papildymo. Salės nuoma domėjosi nedidelis skaičius 

žmonių, tačiau per sezoną buvo išnuomota keletą kartų. 

1.1.5 Dvarų kostiumų nuoma 

2012–2013 metais įgyvendintas projektas: „Kupiškio dvarų romantika“. Jo metu įvykdyta 

įvairių veiklų, tokių kaip: stendų pastatymas prie kiekvieno dvaro, naujo maršruto lankstinuko 

leidyba, suorganizuota įvairių renginių, ekskursijų, apmokyti gidai. Taip pat buvo įsigytą ir 10 

komplektų dvarų kostiumus ekskursijoms vesti, arba šventėms nuomoti. Nuo 2013-11-28, Kupiškio 

rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-252, dvarų kostiumus galima išsinuomoti įvairiems 

renginiams už nustatytą kainą. 

1.1.6 Paklausimai 

Lietuvos ir užsienio valstybių piliečiai, lankydamiesi Kupiškio rajone, domėjosi 

lankytinais objektais, apgyvendinimo ir maitinimo įstaigomis, ekskursijų organizavimu, gidų 

paslaugomis, individualių maršrutų sudarymu, dviračių takais, vandens maršrutais, poilsiavietėmis, 

aktyviomis pramogomis, įvairiomis edukacinėmis programomis. Paklausimai buvo teikiami 

telefonu, el. paštu, internetinėje svetainėje www.info.kupiskis.lt komentuojant įvairius straipsnius, 

rašant žinutes socialiniame tinklapyje www.facebook.com/info.kupiskis.lt, programa „Skype“ bei 

klientams apsilankius Centre. 

Mažiausiai vieną kartą per savaitę, Centras siunčia informaciją specialiai sukurtuose 

naujienlaiškiuose. Gavėjai yra visos įmonės veikiančios Kupiškio rajone bei asmenys 

pageidaujantys gauti informaciją susijusią veikla Kupiškio rajone. Per metus jų buvo išsiųsta 

apytiksliai iki 80. 

http://www.info.kupiskis.lt/
http://www.facebook.com/
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1.2 Verslo informacijos teikimas 

Pagrindiniai Centro veiklos tikslai yra teikti informacijos, konsultacijų ir mokymo 

paslaugas bei praktinę pagalbą smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, kurių buveinė yra Kupiškio 

rajono savivaldybėje, naujai įsteigtiems verslo subjektams padėti įsikurti, plėtoti veiklą ir 

prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų, didinti konkurencingumą ir veiklos veiksmingumą, padėti 

verslo subjektams užmegzti tarptautinius bendradarbiavimo kontaktus su kitų šalių verslininkais. 

Centras per ataskaitinį laikotarpį įgyvendino veiklas remiantis Kupiškio rajono plėtros iki 

2020 m. strategijos planu, II prioriteto „Verslo aplinkos gerinimas ir turizmo plėtotė“, tikslu 2.1. 

„Kurti palankią aplinką verslo vystymui ir didinti rajono konkurencingumą“, kurio uždaviniais yra: 

užtikrinti informacijos vietos verslui sklaidą ir prieinamumą bei įgyvendinti rajono verslo 

pozicionavimo priemones ir didinti informacijos pasiekiamumą. Taip pat įgyvendintos veiklos 

atsižvelgiant į minėto strategijos plano tikslus 2.2. „Didinti rajono rekreacinį ir turistinį 

patrauklumą“  ir 2.3. skatinti žemės ūkio ir kaimo plėtrą. 

Kupiškio rajone veikia daugiau kaip 300 mažų ir vidutinių įmonių. Iš visų veikiančių ūkio 

subjektų didžiausią dalį sudaro įmonės, kurių pagrindinė veikla – mažmeninė ir didmeninė prekyba. 

Rajone vyrauja smulkios iki 4 darbuotojų įmonės. Per atskaitinį laikotarpį, 2014 m., įregistruota 14 

juridinių asmenų (2013 m. – 14), išregistruota 16 (2013 m. – 8). Iš visų Kupiškio rajone įregistruotų 

juridinių asmenų 13 sudarė įmonės, 1 asociacija. Iš jų 7 kreipėsi į Centrą, dėl pagalbos įregistruojant 

įmonę. Centras padėjo įsisteigti 1 asociacijai, 2 uždarosioms akcinėms bendrovėms, 4 

individualioms įmonėms. Iš vykdančių veiklą kreipėsi 5 juridiniai asmenys dėl pakeistų steigimo 

dokumentų ar duomenų įregistravimo. 6 juridiniai asmenys konsultavosi kitais verslui aktualiais 

klausimais. 1 įmonei atliktas pertvarkymo procesas iš IĮ į UAB. Vienai įmonei tvarkyti registravimo 

dokumentai, tačiau įmonė įregistruota Utenoje. 

Centras yra vienintelė įstaiga Kupiškio rajone teikianti tokio pobūdžio paslaugas verslui ir 

turizmui. Centro veikla yra orientuota padėti pradedančioms įmonėms sustiprėti, teikiant 

informaciją, konsultacijas, mokymo paslaugas ir organizuojant įvairius sklaidos renginius. Centro 

organizuojami renginiai, mokymo kursai skatina pradedančiuosius verslininkus ir veikiančias 

įmones pasinaudoti galimybe gilinti savo žinias, tobulėti ir kelti kvalifikaciją. Centre buvo teikiama 

nemokama informacija ir konsultacijos pradedantiesiems verslininkams bei jau veikiančioms 

įmonėms. Organizuojami renginiai: seminarai, mokymai, paskaitos, diskusijos. 

1.2.1 Konsultacijos 

Konsultacijos suteiktos Kupiškio rajono smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams bei 

asmenims, ketinantiems pradėti verslą ar plėtoti turizmą. Per  2014 m.  Centras suteikė 160 val. 
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konsultacijų įvairiomis temomis 90 asmenims, ketinantiems pradėti verslą bei plėtojantiems verslą. 

Konsultuoti asmenys, ketinantys pradėti kaimo turizmo verslą rajone, nevyriausybinės organizacijos 

projektų rengimo klausimais. Centras teikė konsultacijas verslininkams ir asmenims, ketinantiems 

pradėti verslą. Aktualiausi klausimai buvo šiomis temomis: verslo pradžios (įmonės rūšies 

parinkimas, įmonės steigimas, mokesčiai, buhalterinė apskaita, bankiniai atsiskaitymai ir kt.); 

informacijos paieškos ir valdymo (Lietuvos ir užsienio šalių verslo informacijos duomenų bazės, 

paieškos sistemos, partnerių paieškos duomenų bazės, įmonių katalogai ir naudojimas ir kt.); verslo 

planavimo (įmonės stipriųjų ir silpnųjų pusių, galimybių ir grėsmių analizė, tikslų nustatymas, 

verslo plano parengimas ir kt.) ir kita. 

Vidutiniškai per mėnesį Centro darbuotojai suteikė iki 14 valandų konsultacijų. 

Konsultacijos truko nuo 0,5 iki 2 valandų. Konsultacijos dažniausiai suteikiamos klientui 

apsilankius Centre. Visas konsultacijas klientams suteikė Centro darbuotojai. 

1.2.2 Paklausimai 

Verslo informaciniai paklausimai buvo teikiami šiomis temomis: verslo pradžia, verslo 

planavimas, rinkodara, įmonės valdymas, finansų analizė, kontrolė ir valdymas, finansavimo 

šaltinių paieška, ES struktūriniai fondai, darbo teisė, informacinės technologijos, informacijos 

paieška ir valdymas, personalo valdymas, turizmo verslo galimybės Kupiškio mieste, įmonės 

įvaizdžio kūrimas, reklama bei kitais verslui aktualiais klausimais. Paklausimai buvo teikiami 

telefonu, el. paštu bei klientams apsilankius Centre. 

1.3 Renginiai, kuriuos organizavo Centras arba padėjo organizuoti  

(šventės, ekskursijos, kelionės, žygiai, mokymai, seminarai, diskusijos) 

 
 2014-02-15 – Žiemos sporto šventė – Autošou ant Kupiškio marių. Centro iniciatyva, 

pirmą kartą autošou buvo suorganizuotas ant Kupiškio marių ledo. Visa trasa buvo įkurta ant 

užšalusių Kupiškio marių.  Iš viso varžybose dalyvavo apie 40 dalyvių (visose klasėse). 

Svečiai pirmąjį kartą žiemą galėjo išbandyti naujai pastatyto vandenlenčių ir snieglenčių 

parko pramogą sniegračiais. Tą kartą sniego ant ledo buvo ir sąlygos buvo tinkamos pramogai.  

Šventėje apsilankė per 500 žmonių. 

 2014-03-01 – Ekskursija „Beprotiškai smagus Užgavėnių traukinys“  – Ekskursija skirta 

atšvęsti Užgavėnių šventę kitaip. Vykome į Panevėžį, kur visų laukė siaurojo geležinkelio 

traukinys. Su traukiniu dalyviai vyko į Rėkstinio mišką Panevėžio r. Rėkstinio stovyklavietėje 

vyko šventė, mugė. Iš Kupiškio vyko 19 žm. 

 2014-03-16 – Ekskursija į operetę „Svajonių sala“. Į operetę Panevėžio muzikiniame teatre 

vyko 19 žmonių. 
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 2014-03-29 – Ekskursija Vilniaus gidams. Centras suorganizavo ekskursiją gidams iš 

Vilniaus po Kupiškio krašto lankytinus objektus. Pristatytos naujienos, edukacinė programa 

bei kitos galimybės atvykstantiems turistams. Iš Vilniaus atvyko 40 gidų.  

 2014-04-08 – Renginys „Sveikos mitybos dienos“. Renginys skirtas Pasaulinei sveikatos 

dienai paminėti. Renginio organizatorius S. Paštukas. Centro darbuotojai dalyvavo renginyje 

pristatydami dviračių maršrutus po Kupiškio kraštą. Padėjo organizuoti renginį. Renginyje 

dalyvavo 40 žmonių. 

 2014-04-17 – Projekto „Baltic 360“ pristatymas – seminaras (4 val.). Renginio metu buvo 

siekiama supažindinti su interaktyvia galimybe virtualiai aplankyti įvairius verslo ir lankytinus 

objektus, parodyti tai, kuo esame išskirtiniai. Buvo siūloma ir kviečiama prisijungti  

verslininkams prie projekto, kur būtų galima kurti miesto įvaizdį, skatinti turizmą, patraukliai 

ir lengvai prisistatant Kupiškio kraštą Lietuvos ir užsienio svečiams ir turistams. Renginyje 

dalyvavo 20 žmonių. 

 2014-04-26 – Ekskursija į Šiaulių „Rūta“. Pagrindinis ekskursijos tikslas – edukacinė 

programa šokolado fabrike „Rūtą“. Taip pat dalyviai buvo supažindinti su Šiaulių miesto 

istorija bei aplankė žymiausius objektus. Į ekskursiją vyko 9 žmonės. 

 2014-04-27 – Atvelykio dviračių žygis „Palėvenės–Stirniškių istorinės vietos“. Maršruto 

ilgis: 34 km. Žygis skirtas dviračių sezono atidarymui. Važiuojant aplink Kupiškio marias 

buvo lankomi įvairūs turistiniai objektai, pristatytos įrengtos poilsiavietės prie Kupiškio marių, 

ekskursija po Laukminiškių kaimo muziejų. Žygyje dalyvavo visi norintys ir turintys dviračius 

asmenys. Nepilnamečiai turėjo važiuoti su tėvų raštišku leidimu. Žygyje dalyvavo apie 150 

žmonių. 

 2014-04-30 – Vieno vakaro seminaras apie sodybų planavimą ir apželdinimą „Sodybos 

želdynų planavimas“. Kartu su UAB Geltonas karutis organizuoti kursai  norintiems išmokti 

pagrindų, kaip susiplanuoti savo sodybos funkcines zonas ir kuo remiantis parinkti augalų 

kompozicijas sklype. 

 2014-05-11 – Baidarių žygis „Lėvens upe su baidare“ (8 val.). Žygyje dalyvavo visi 

norintys žmonės. Nepilnamečiai asmenys galėjo dalyvauti tik kartu su vienu iš tėvų. Iš viso 

žygyje dalyvavo 39 asmenys, kurie plaukė 20 baidarėse. 

 2014-05-30 – Ekskursija Panevėžio senjorams. Iš Panevėžio atvykusiems senjorams 

suorganizuota ekskursija po Kupiškio kraštą. Dalyvavo 10 žmonių. 

 2014-05-31 – Miesto šventė – mano Kupiškis! Renginiai mieste visą savaitgalį 2014-05-30 

– 06.01 organizuota šventė prie Kupiškio marių „Turistinio sezono atidarymo šventė - 

aktyvaus laisvalaikio diena Kupiškio mieste“ (2014-05-31). Visą dieną prie Kupiškio marių 



7 
 

 
 

vyko įvairios varžybos: krepšinio, futbolo, tinklinio. Žvejai varžėsi dėl didžiausio laimikio 

titulo. Valčių prieplaukoje (elinge) visą dieną vyko paskaitos susijusios su sveikata ir turizmu. 

Šventės svečius su įvairiomis natūraliomis vaišėmis pasitiko Kupiškio rajono bendruomenės, 

įsikūrusios vienoje didelėje palapinėje. Šventės akcentas „Linksmoji Kupiškio marių regata“, 

kurioje dalyvavo asmenys su savadarbėmis plaukimo priemonėmis, kurias gaminosi patys. 

Vakare visi galėjo paklausyti koncerto, kuriame koncertavo Kupiškio aktyvus jaunimas. Po 

koncerto vyko diskoteka, kuri ir baigė visą šventinę dieną prie Kupiškio marių. Apytiksliai 

šventėje apsilankė 500 įvairaus amžiaus žmonių. Įvairiose rungtyse varžėsi apie 200 dalyvių. 

 2014-06-02 – Darbų saugos mokymai (60 val.). Mokymai skirti  įmonių vadovams, darbų 

saugos specialistams, atsakingiems asmenis už darbų saugą. Mokymai organizuoti 

pažymėjimams gauti. Mokymuose dalyvavo 8 dalyviai. 

 2014-06-05 – Gaisrinės saugos mokymai (8 val.). Šie kursai privalomi įmonių darbuotojams 

ar specialistams atsakingiems už gaisrinę saugą. Dalyvavo  9 dalyviai. 

 2014-06-06–07 – Tarptautinis atviras Baltijos šalių triatlono čempionatas. Centras 

bendradarbiavo su Lietuvos triatlono federacija organizuojant tarptautinį renginį. Prisidėjo 

įvairiais darbais: renginio viešinimas, dalyvių priėmimas, dalyvių apgyvendinimas, trasos 

schemų sudarymas, svečių supažindinimas su miestu. Žemėlapių, leidinių pristatymas 

dalyviams. Dalyvavo apie 200 sportininkų. Apsilankė apie 300 žmonių. 

 2014-06-22 – Centras dalyvavo mugėje – teatro ir muzikos šventėje „Kultūros vasara. 

Palėvenė 2014“ Palėvenės vienuolyne. Mugėje buvo pristatomas Kupiškio rajono krašto 

lankomi objektai, Centro teikiamos paslaugos, supažindinami žmonės su Kupiškio krašto 

istorija. 

 2014-07-20 – Dviračių žygis „Aplink Kupiškio marias“. Važiuojant aplink Kupiškio marias 

buvo lankomi įvairūs turistiniai objektai, pristatytos įrengtos poilsiavietės prie Kupiškio marių, 

ekskursija po Laukminiškių kaimo muziejų. Žygyje dalyvavo visi norintys ir turintys dviračius 

asmenys. Nepilnamečiai turėjo važiuoti su tėvų raštišku leidimu. Žygyje dalyvavo apie 50 

žmonių. 

 2014-07-21 – Centras organizavo Jaunimo verslumo asociacijos verslo renginį Kupiškyje. 

Temomis: „Naujo verslo pradžia arba sėkminga esamo verslo plėtra“; „Eksportas: Naujos 

verslo plėtros galimybės“ . Renginyje dalyvavo iki 10 dalyvių. 

 2014-07-25 – Centro iniciatyva į Kupiškį buvo pakviestas renginių organizatoriaus 

„Super fiesta“. Koncertas vyko Kupiškio marių saloje „Uošvės Liežuvyje“. Koncerte grojo 

daug žymių Lietuvoje muzikos atlikėjų. Centras prisidėjo prie organizavimo darbų, ieškojo 
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tinkamiausios vietos, derino koncerto vietą, laiką, teritorijos sutvarkymą, automobilių 

stovėjimo vietas, rūpinosi viešinimu. 

 2014-07-26–27 – Respublikinės vėžių gaudymo ir virimo varžybos Kupiškio mero taurei 

laimėti. Renginio metu dalyviai varžėsi ne tik vėžių gaudymo varžybose, dalyvauti įvairiuose 

žaidimuose, vyko vakaronė po atviru dangumi. Buvo teikiami įvairūs apdovanojimai 

komandoms, kurios pagavo daugiausiai vėžių, skaniausiai juos išvirė, originaliausiai įrengė 

stovyklavietes. Šventės antrą dieną buvo skaičiuojami pagauti vėžiai, vėliau vyko virtų vėžių 

degustacija. Apytiksliai šventėje dalyvavo apie 200 įvairaus amžiaus žmonių. Iš jų sudarydami 

14 komandų, ir stebėtojų. 

 2014-09-20 –  Vasaros sezono uždarymo renginys „Wake autumn day“. Renginys vyko 

Vandenlenčių parke prie Kupiškio marių. Renginio dieną vyko įvairūs žaidimai, diskoteka. 

Sušalę galėjo pasišildyti mobilioje pirtyje. Dalyviai tą dieną turėjo galimybę plaukti vandens 

lenta už studentišką kainą. Renginyje dalyvavo apie 100 žmonių.  

 2014-09-22 – „Euroseminaras Kupiškyje“. Centras prisidėjo organizuojant renginį, kuriame 

buvo paaiškinta, kaip turi būti perskaičiuojamos kainos, atlyginimai, įmokos, pašalpos dėl 

Euro įvedimo nuo 2015 sausio 1 d. Taip pat buvo paaiškinta, kaip prisijungti prie „Geros 

verslo praktikos“ įvedant eurą memorandumo ir gauti logotipą – ženklą „Perskaičiuota 

sąžiningai“. Renginyje dalyvavo apie 200 žmonių. 

 2014-09-23–24 – Laida „Gyvenu  čia“. Laida buvo filmuojama Kupiškio krašte , kurią rodo 

Lietuvos ryto televizija. Centras aprodė rajoną, kartu strategiškai planavo laidos siužetą. 

Darbuotojai filmavosi laidoje pasakodami, ką galima pamatyti Kupiškyje. Laida aplankė labai 

daug  įvairių vietų, kalbino skirtingus žmones, domėjosi mūsų kraštu. Kupiškiui tai puiki 

proga parodyti, koks yra gražus tas mūsų kraštas. Laida „GYVENU ČIA“ apie Kupiškį, 

Kupiškio rajoną ir jo žmones buvo rodoma per Lietuvos Ryto televiziją 2014 m. spalio 5 d. 

 2014-09-26 – Dviračių žygis „Par Kupos upį, par 8 tiltus“ ir Ekskursija pėstute 

„Muziejus po atviru dangumi“ (4 val.). Pasaulinei turizmo dienai paminėti Kupiškyje 

suorganizuotas žygis dviračiais ir pėstute. Renginyje galėjo dalyvauti visi norintys Kupiškėnai 

ir svečiai. Dalyvavo 12 žmonių. 

 2014-10-14 – Verslo seminaras „Verslo vartai – pradėkime verslą kartu“(4 val.). 

Renginyje buvo pristatyti ir dalijami verslo pradžios krepšeliai – paslaugų paketai, 

susidedantys iš konsultacijų, mokymų ir virtualaus biuro paslaugų. Turintys šiuos krepšelius 

jaunuoliai iki 30 metų galės nemokamai dalyvauti mokymuose apie įmonės registravimą, 

buhalterinės apskaitos tvarkymą, darbo teisę ir saugą, verslo finansavimą ir paramą, įmonės 
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reklamą, kitas steigiant įmonę iškylančias problemas, o vyresnieji taip pat galės gauti 

nemokamas konsultacijas visais verslo klausimais. Seminare dalyvavo 10 dalyvių.  

 2014-10-26 – Ekskursija: Kupiškis–Taujėnai–Kernavė. Ekskursija skirta supažindinti 

dalyvius su Taujėnų dvaru, Ukmergės r. ir aplankyti skulptorių H. Orakauską gyvenantį 

Kernavėje. Skulptorius vedė edukacinę programą, o Kernavės gidė pravedė ekskursiją po 

apylinkes. Į ekskursiją vyko 15 žmonių.  

 2014-11-10 – Diskusija. „Nugaros mokykla“ (4 val.). Centras kartu su fizinės medicinos 

specialistu kineziterapeutu S. Paštuku suorganizavo diskusiją prie arbatos puodelio. Nugaros 

mokykla – specializuota, paremta tinkama kūno mechanika ir kompleksinė programa 

padedanti išsaugoti sveiką stuburą sportuojant ar dirbant sėdimą darbą. Dalyvavo 27 žmonės. 

 2014-11-21 – renginys „Karjeros dienos Biržuose“. Centras dalyvavo verslo parodoje - 

kontaktų mugėje Biržuose. Renginyje buvo supažindinti su vietos ir gretimuose rajonuose 

veikiančiais verslais, ieškojo bendrų minčių, kaip pagerinti verslo situaciją mažuosiuose 

Lietuvos rajonuose. 

 2014-11-24 – Darbų saugos mokymai (60 val.). Mokymai skirti  įmonių vadovams, darbų 

saugos specialistams, atsakingiems asmenis už darbų saugą. Mokymai organizuoti 

pažymėjimams gauti. Mokymuose dalyvavo 10 dalyvių. 

 2014-11-26 – Gaisrinės saugos mokymai (8 val.). Šie kursai privalomi įmonių darbuotojams 

ar specialistams atsakingiems už gaisrinę saugą. Dalyvavo 11 žmonių. 

 2014-12-06 – Ekskursija „Trakai – Kalėdų senelių sostinė“. Šventinėje ekskursijoje buvo 

aplankyta Trakų pilis, šventė „Trakai- Kalėdų senelių sostinė“ ir edukacinė programa „Kibinų 

kelias“. Į ekskursiją vyko  42 žmonės. 

 2014-12-05 – Centras dalyvavo renginyje „Karjeros dienos“. Renginys vyko Kupiškio 

Lauryno-Stuokos Gucevičiaus gimnazijoje. Renginyje buvo pristatyta turizmo vadybininko 

profesija. Dvejose pamokose, dalyvavo 40 (15-18 metų amžiaus) gimnazijos mokinių. 

 

Organizuotos, bet neįvykusios ekskursijos dėl mažo žmonių skaičiaus:  

 2014.03.08 – Ekskursija „Pažink Panevėžio kraštą“ – Ekskursija organizuota susipažindinti 

su kaimyniniu Panevėžio  kraštu bei aplankyti populiariausias lankomus objektus. 

 2014.04.13 – Ekskursija į spektaklį „Meilė 3 apelsinams“ 

 2014.05.10 – Ekskursija į Burbiškio dvarą „Tulpių žydėjimo šventė“  - Ekskursija buvo 

organizuojama į kasmetinį Burbiškio dvaro festivalį „Tulpių žydėjimo šventė“. 
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 2014.06.13 – Pažinčių kruizas Baltijos jūroje –  buvo renkama grupė išvykai į Latviją ir 

Švediją autobusu bei laivu. 

 2014.09.20 – Festivalio uždarymas Kauno pilies muzika Bistrampolio dvare – išvyka 

organizuota į Panevėžio rajone esantį  Bistrampolio dvarą, kur vyksta kasmetinis festivalis. 

 2014.10.17 – Panevėžio Miltinio dramos teatras spektaklis „Vedybos“ 

 2014.11.16 – Ekskursija į operetę „Balius Savojoj“ 

1.4 Dalyvavimas parodose 

Remiantis Kupiškio rajono plėtros iki 2020 m. strategijos planu, II prioriteto „Verslo 

aplinkos gerinimas ir turizmo plėtotė“, tikslo 2.1 kurti palankią aplinką verslo vystymui ir didinti 

rajono konkurencingumą, kurio uždavinys 2.1.2 yra įgyvendinti rajono verslo pozicionavimo 

priemones ir didinti informacijos pasiekiamumą, Centro darbuotojai sausio 24–26 dienomis 

dalyvavo tarptautinėje turizmo parodoje „Adventur 2014“ parodų centre „Litexpo“, Laisvės pr. 5, 

Vilniuje. Dalyvavimą parodoje iš dalies finansuoja valstybinis turizmo departamentas. Parodoje 

dalyvavo Lietuvos miestų turizmo informacijos centrai, kelionių agentūros, įmonės susijusios su 

kelionėmis, turizmo verslu, laisvalaikio praleidimo būdais, sportu, sveikatingumu. Parodos metu 

Kupiškio r. turizmo ir verslo informacijos centras pristatė Kupiškio kraštą, lankomiausius objektus, 

kaimo turizmo sodybas Kupiškio rajone, naujas aktyvias pramogas: vandens ir sniego parką 

Aukštupėnų poilsiavietėje, vikingų valčių nuomą, baidarių nuomą, dviračių nuomą. Šią parodą per 

tris dienas aplankė 16400 lankytojų. Buvo išplatinta daugiau kaip 2500 leidinių. Pabendrauta su dar 

daugiau asmenų. Didžioji dalis Kupiškio kraštu, domėjosi tikslingai ir planavo į savo planus įtraukti 

atvykimą į Kupiškio kraštą. 

1.5 Leidybos darbai 

Remiantis Kupiškio rajono plėtros iki 2020 m. strategijos planu, II prioriteto „Verslo 

aplinkos gerinimas ir turizmo plėtotė“, 2.2 tikslo – didinti rekreacinį  ir turistinį patrauklumą 

uždavinys 2.2.2  – Plėtoti turizmo informacinę sistemą Centras rinko, sistemino informaciją ir 

išleido 6000 vnt. leidinių. Išleisti 3 skirtingų tipų leidiniai, lietuvių-anglų kalba, reprezentuojantys 

Kupiškio kraštą: 

 Knygelė „Kupiškėnų kraštas tarp dviejų sostinių“ lietuvių-anglų kalbomis –  2000 vnt.; 

 Lankstinukas „Muziejus po atviru dangumi“ lietuvių-anglų kalbomis –  2000 vnt.; 

 Knygelė „Kaimo turizmo sodybos Kupiškio rajone“ lietuvių-anglų kalbomis – 2000 vnt. 

Centro pagrindinis tikslas yra teikti nemokamą informaciją, todėl minėtus leidinius 

kiekvienas suinteresuotas asmuo atėjęs į mūsų Centrą gali gauti nemokamai. 
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1.6 Internetinės svetainės www.info.kupiskis.lt naujinimas ir darbas su 

socialiniu tinklapiu 

1.6.1  Internetinė svetainė www.info.kupiskis.lt 

Remiantis Kupiškio rajono plėtros iki 2020 m. strategijos planu, II prioriteto „Verslo 

aplinkos gerinimas ir turizmo plėtotė“, tikslo 2.1 kurti palankią aplinką verslo vystymui ir didinti 

rajono konkurencingumą, kurio uždavinys 2.1.2 yra įgyvendinti rajono verslo pozicionavimo 

priemones ir didinti informacijos pasiekiamumą, 2014 metų pavasarį buvo sukurta nauja Centro 

interneto svetainė www.info.kupiskis.lt. Domenas (internetinės svetainės adresas) liko tas pats. 

Internetinė svetainė pritaikyta turistams ir verslo atstovams patogiai rasti ieškomą informaciją. 

Internetinėje svetainėje siekiama pristatyti praktinę informaciją atvykusiam ar dar 

tebeplanuojančiam atvykti turistui, todėl vadovaujamasi aiškumo principu pateikiant būtiniausią 

informaciją – kur rasti nakvynės vietą, kur pavalgyti, ką aplankyti mieste ir rajone, kaip praleisti 

laisvalaikį ir pramogauti mūsų krašte. Besidominantiems verslo aktualijomis, svetainėje talpinama 

naujausia informacija apie galimybes kurti verslą Kupiškio rajone, apie galimybes išsinuomoti 

Kupiškio rajono savivaldybės nuomojamus objektus. Visus metus informacija yra atnaujinama. 

Internetinėje svetainėje talpinami įvairūs, ne tik Centro organizuojamų renginių skelbimai, bet ir 

visų visuomeninių organizacijų organizuojami renginiai Kupiškio krašte. Šią paslaugą Centras 

teikia nemokamai. 

1.6.2 Socialinis tinklapiai www.facebook.com/info.kupiskis.lt ir 

www.facebook.com/WakePark.Kupiskis 

2014 metais Centras toliau vykdė aktyvią veiklą platinant informaciją socialiniame 

tinklalapyje www.facebook.com/info.kupiskis.lt (sukurta 2013 m.) apie turizmo bei verslo naujoves 

Kupiškio mieste ir rajone ir Centro teikiamas paslaugas. 2014 metų pavasarį buvo sukurtas naujas 

socialinis tinklapis skirtas pramogoms prie Kupiškio marių – 

www.facebook.com/WakePark.kupiskis. Pavadinimas „WakePark“ naudojamas daugumoje tokių 

parkų visame Pasaulyje tik nurodant vietovę. Iš anglų kalbos išvertus: „prasiblaškymo parkas“. 

Šiuos du socialinius tinklapius prižiūri ir administruoja Centro darbuotojai. Informacija sėkmingai 

buvo platinama visus metus. Metų pabaigoje pasiekti itin geri rezultatai tiek viename tiek kitame 

tinklapyje: vartotojų, stebinčių Centro veiklą adresu www.facebook.com/info.kupiskis.lt, yra 

daugiau nei 2000. Lyginant populiarumą su kitais turizmo informacijos centrais, socialiniuose 

tinklalapiuose Kupiškis  lygiuojasi su didžiaisiais miestais. Kaip pavyzdys: Valstybinio turizmo 

departamento prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos profilis socialiniame tinklalapyje 

www.facebook.com stebimas kur kas mažesnės auditorijos (tik daugiau kaip 1100 asmenų). O 

http://www.info.kupiskis.lt/
http://www.info.kupiskis.lt/
http://www.info.kupiskis.lt/
http://www.facebook.com/info.kupiskis.lt
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
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socialinio tinklapio www.facebook.com/WakePark.Kupiskis vartotojų per metus jau turime daugiau 

nei 1200.  

1.6.3 Erdvinės informacijos portalai: www.geoportal.lt,  www.regia.lt, www.gpsies.com 

Centro darbuotojai sukaupė informaciją apie lankytinus objektus ir patalpino ją į  

interaktyviuosius žemėlapius. Dabar Kupiškio kraštas yra įtrauktas į lankytinų vietų kaupimo 

sistemą Lietuvos mastu, kuria gali naudotis visi besidomintys vartotojai. Esame įtraukti ir į bendrą  

Lietuvos turizmo ir verslo informacijos centrų sąrašą, kurie naudojasi šia sistema. Informacija 

periodiškai yra atnaujinama. Erdvinės informacijos portale www.gpsies.com yra sukurti 

interaktyvūs dviračių, automobilių ir vandens maršrutai, kuriuos parsisiuntus galima naudoti savo 

mobiliajame įrenginyje. 

1.7 Projektinė veikla 

Įgyvendintų projektų tęstinumas. Įgyvendinus projektą „Kupiškio dvarų romantika“  

finansuojamą pagal „Kupiškio rajono integruota 2007–2013 m. vietos plėtros strategiją gyvenimo 

kokybei kaime gerinti“ II prioriteto „Pilietiškumo ir tautiškumo ugdymas bei partnerystės ir 

bendruomeniškumo skatinimas“ 2.1. priemonę ,,Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės atskirties 

mažinimas“ ir projektą: „Pagauk vėjo dvelksmą, pajusk gamtos šėlsmą vaizdinguose 

maršrutuose po Kupiškio kraštą“ pagal ,,Kupiškio rajono integruotos 2007–2013 m. vietos 

plėtros strategijos gyvenimo kokybei kaime gerinti“ II prioriteto ,,Pilietiškumo ir tautiškumo 

ugdymas bei partnerystės ir bendruomeniškumo skatinimas“ 2.2. priemonę ,,Sveikos gyvensenos 

propagavimas ir tradicijų puoselėjimas“, yra tęsiami projektų viešinimo darbai, organizuojami 

žygiai, ekskursijos. Kiekvienam užsukusiam į Centrą, ar ieškant informacijos internetinėje 

svetainėje yra galimybės gauti ir rasti informaciją apie projektų metu sukurtus turistinius maršrutus, 

nukreipti juos tikslingai į lankomus objektus. 

1.8 Kita veikla 

 2014-02-28 d. Sudaryta negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. 1. Centras perdavė UAB 

„KLAVAKRAPŠTIS“ nuomos teise naudotis 13,42 kv. m. patalpas su jose esančiais baldais, 

adresu Gedimino g. 34-5, Kupiškyje. Nuomotojas moka mėnesinį nuomos mokestį nustatytą 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013-10-24 d. sprendimu Nr. TS-249 „Dėl VšĮ Kupiškio 

r. turizmo ir verslo informacijos centro ilgalaikio turto nuomos“. Centras už gautas nuomos 

pajamas panaudoja turimų patalpų išlaikymui.   

 2014-05-23 d. pasirašyta sutartis Nr. 2014/LN-60 su AB „TEO LT“ dėl TEO Wi-Fi įrangos 

talpinimo valčių prieplaukoje-elinge. Centras iniciavo šios įrangos atvežimą prie Kupiškio 

marių, kad atvykę svečiai galėtų naudotis belaidžiu internetu visame paplūdimyje. Ši įranga 

http://www.geoportal.lt/
http://www.regia.lt/
http://www.gpsies.com/
http://www.gpsies.com/
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buvo įdiegta AB „TEO LT“ paramos tikslais. Centras rūpinasi viešinimo darbais dėl atsiradusių  

naujų galimybių prie Kupiškio marių. 

 Su VšĮ „SVEIKATOS OAZĖ“ 2013-10-11 pasirašyta TARPININKAVIMO PASLAUGŲ 

TEIKIMO SUTARTIS Nr. S-105, dėl Anykščių baseino bilietų pardavimo. Kupiškėnai gali 

įsigyti Anykščių baseino bilietus su 5 proc. nuolaida, o Centras už parduotus bilietus gauna 

komisinį atlygį. Centras sėkmingai vykdė šią veiklą ir per visus 2014 metus. 

 Buvo teikiamos šios biuro paslaugos: galimybė naudotis kompiuteriais ir internetu, 

kopijavimas, faksimilinis ryšys, skenavimas, spalvotas ir nespalvotas spausdinimas, duomenų 

įrašymas į CD, teksto rinkimas kompiuteriu, konferencijų salės nuoma, multimedijos 

projektoriaus nuoma, dokumentų ruošimas įmonės steigimui ir kita. Visoms veikloms 

įgyvendinti turime pakankamą materialinę-techninę bazę – Centre yra įrengta mokymų – 

seminarų klasė, kurioje yra multimedijos – projektorius, interaktyvi lenta, rašomoji magnetinė 

lenta. Šioje salėje galime priimti 20–30 žmonių grupes. Centre yra  kompiuterizuotos su 

interneto prieiga darbo vietos klientams. 

 Kas dieną buvo tikrinama informacija Registrų centre, apie naujai įsteigtų ir išregistruotų 

įmonių statistiką rajone. 

 Centras palaikė glaudžius bendradarbiavimo ryšius su Kupiškio rajono savivaldybės 

administracija, Kupiškio kultūros centru, Kupiškio jaunimo centru, Kupiškio meno mokykla, 

Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centru, Kupiškio notarų biuru, AB „Swedbank“ banku, 

Šiaulių banku. Aktyviai dalyvavome Kupiškio rajono vietos veiklos grupės veikloje. 

Bendradarbiavimas su šiomis įstaigomis užtikrino naujausios bei aktualiausios informacijos 

pateikimą smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams, turizmo atstovams bei operatyviai pateikti 

aktualią informaciją, spręsti klientų problemas. 

 Palaikėme glaudžius ryšius su žiniasklaida („Kupiškėnų mintys“), internetiniu žinių portalu 

www.temainfo.lt ir vietine televizija (Kupiškio televizijos ir informacijos centru). Centro 

organizuojami renginiai reklamuojami laikraštyje „Kupiškėnų mintys“, įvairiuose 

internetiniuose puslapiuose veikiančiuose ne tik Kupiškio rajone bet ir Lietuvoje. Taipogi 

vietinėje televizijoje. Žurnalistai mielai dalyvavo mūsų renginiuose, klausėsi paskaitų ir viešino 

informaciją spaudoje, tuo sudarydami galimybę dar platesniam žmonių ratui susipažinti su 

aktualia informacija. 

 

2. Centro dalininkai 

Ataskaitinių metų pradžioje Centro vienintelis dalininkas – Kupiškio rajono savivaldybė. 
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Įstaigos kapitalą sudarė dviejų dalininkų pagal 2003 m. spalio 28 d. steigimo sutartį Nr. 

8-473 skirta dotacija ilgalaikiam turtui įsigyti ir nuosavoms patalpoms įsigyti bei suremontuoti – 

bendra suma  219 530 Lt. 

2009 m. gruodžio 23 d. perdavimo-priėmimo aktu Lietuvos Respublika ūkio ministerija, 

vadovaudamasi 2009 m. gruodžio 9 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1624 „Dėl viešųjų įstaigų 

dalininko turtinių ir neturtinių teisių perdavimo ir perėmimo“, perdavė valstybei nuosavybės teise 

priklausančias viešosios įstaigos Kupiškio verslo informacijos centro dalininkės turtines ir 

neturtines teises  Kupiškio rajono savivaldybei. 

2010 m. gegužės 27 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-146 Kupiškio verslo 

informacijos centrui perduotos Panevėžio apskrities turizmo informacijos centro Kupiškio filialo 

turizmo funkcijos. 

2010 m. spalio 28 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-249 pakeičiamas Centro 

pavadinimas. 2010 m lapkričio 16 d. įregistruojamas naujas įstaigos pavadinimas Viešoji įstaiga 

Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centras. 

Ataskaitinis laikotarpis – 2013 m. sausio 1 d. – 2013 m. gruodžio 31 d. Šį laikotarpį 

Centras vykdė įstaigos įstatuose numatytą veiklą. 

3. Gautos lėšos 

2014 m. dalininkas Kupiškio rajono savivaldybė skyrė 114930 Lt. Panaudota dotacija 

plėtrai – 3081 Lt; tiksliniai įnašai (NMA) – 2665 Lt, panaudoti kiti finansavimo šaltiniai – 1005 

Lt. Iš viso 121681 Lt. 

2012 m. buvo gautas finansavimas keturių dviračių įsigijimui – 5200,00 Lt,  per 2013 m. ir 

2014 m. kompensuojamos nusidėvėjimo sąnaudos po 1004,88 Lt. Tarnų, ponų ir patarnautojų 

rūbams – 10000,00 Lt., per 2014 m. 2664,96 Lt Kai šis turtas pilnai nusidėvės tada dotacija bus  

pilnai panaudota. 

Per 2014 metus Centras už suteiktas paslaugas gavo 69671 Lt pajamų. Iš jų: už verslo 

konsultacijas, mokymus – 6445 Lt, už biuro ir kitas paslaugas – 9812 Lt, keltų, baseino, turizmo 

bilietų ir ekskursijų pardavimo pajamos siekė 23713 Lt. Suvenyrų parduota už 3103 Lt, vandens 

parko pajamos – 24308 Lt, dviračių nuoma – 270 Lt, patalpų nuomos pajamos – 2000 Lt. Iš šių 

skaičių matyti, kad daugiausia pajamų buvo uždirbta parduodant keltų bilietus bei ekskursijas ir už 

vandens parko paslaugas. 

1 lentelė. Gautos lėšos ir jų šaltiniai 2011-2014 metais. 

Finansavimo 

šaltinis 

2011 2012 2013 2014 

Savivaldybė 155 902 139 008 106 340 114930 
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Veiklos pajamos 62 624 59 017 58219 69671 

Bendros  įstaigos veiklos pajamos  2014 m. padidėjo 11927 Lt lyginant su 2013 m. 1 

lentelė. 

4. Ilgalaikis turtas 

Šių ataskaitinių metų pabaigai turimo ilgalaikio turto balansinė vertė 129893,00  Lt. 

Didžiausią dalį ilgalaikio turto vertėje sudaro nuosavos patalpos (92371,00 Lt) ir kita įranga, 

prietaisai, įrenginiai (37522,00Lt). 2014-06-18 d. įsakymu Nr. ADV-486, Centrui valdyti, naudoti ir 

disponuoti patikėjimo teise buvo perduotos 3 valtys: viena keturvietė irklinė valtis, kurios likutinė 

vertė 202,50 Lt, dvi keturvietės valtys, kurių vertė 2927,94 Lt, vandenlenčių parko pontoninį starto 

tiltą – 2500 Lt, vandenlentę su batais 1300 Lt, profesionalius vandenlentės batus 850 Lt, ir 

profesionalią vandenlentę 850 Lt.  

Per 2014 m. buvo ilgalaikio turto materialaus turto nusidėvėjimas 21240 Lt.  

2014 m. ilgalaikio nematerialaus turto nebuvo įsigytą. Ataskaitinių metų nusidėvėjimo ir 

amortizacijos sąnaudos sudarė  14170,00 Lt.   

Pagal Pelno mokesčio įstatyme nustatytą ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo 

metodiką, 2003 m. gruodžio 10 d. direktorės Rimos Aukštikalnienės įsakymu Nr. V-7, patvirtinti 

ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvai. Skaičiuojant ilgalaikio turto nusidėvėjimą 

ir amortizaciją taikomas tiesinis nusidėvėjimo skaičiavimo metodas. Įstaigos direktorės 2003 m. 

lapkričio 25 d. įsakymu Nr. V-5 nustatyta, kad ilgalaikiam turtui priskiriamas toks turtas, kurio 

vertė didesnė kaip 500  Lt ir kuris tarnauja ilgiau nei vienerius metus. 

Centro veikloje naudojamas pagal panaudą gautas automobilis (neterminuota panaudos 

sutartis Nr. 3/PDT iš 2012 m. birželio 1 d.). 

5. Sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui 

Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos viešosios 

įstaigos Centro apskaitoje ir parodomos finansinėje atskaitomybėje pagal kaupimo ir pajamų bei 

sąnaudų palyginimo principus. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos tada, kai faktiškai patiriamos, 

neatsižvelgiant į pinigų išmokėjimą. Per 2014 metus uždirbtoms pajamoms teko 211514,00 Lt 

sąnaudų, tačiau 122851,00 Lt buvo kompensuota finansavimo lėšomis. Remiantis Centro apskaitos 

politika, į suteiktų paslaugų savikainą įtraukiamos tik tiesioginės išlaidos. Šias 21822,00 Lt išlaidas 

sudaro: a) Ekskursijų, kelionių sąnaudos – 5398,00 Lt., b) mokymų ir seminarų sąnaudos – 4300,00 

Lt, c) patalpų nuomos sąnaudos – 1405 Lt, d) renginių dalyvių maitinimas – 4132,00 Lt., e) 

literatūros, kanc. r. sunaudotų renginių metu – 181,00 Lt., f) biuro paslaugų – 791,00 Lt g) suvenyrų 

pardavimo sąnaudos – 5480,00 Lt., h) bilietai į keltą sąnaudos – 48 Lt. 
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Centro veiklos sąnaudos 2014 m. sudarė 188811 Lt., didžiausią sąnaudų dalį sudarė 

darbuotojų išlaikymo sąnaudos 2014 m. – 132186,00 Lt (o 2013 m  buvo 122418,00 Lt), ilgalaikio 

turto nusidėvėjimas – 14170,00 Lt, (481,00 Lt daugiau nei 2013 m), ryšių sąnaudos – 4600,00 Lt 

(813,00 Lt mažiau nei 2013 m), transporto išlaikymo – 1177,00 Lt (95,00 Lt daugiau nei 2013 

m.), patalpų išlaikymo sąnaudos – 14032,00 Lt, pardavimo veiklos sąnaudos 2014 m – 741,00 Lt, 

kitos veiklos sąnaudos – 21905,00 Lt. 

6. Įstaigos darbuotojai finansinių metų pradžioje ir pabaigoje 

Finansinių metų pradžioje Centre dirbo 5 darbuotojai. II ketvirčio viduryje, sezoniniam 

darbui nuo Birželio 1 d. iki Rugsėjo 15 d. buvo įdarbinti 3 darbuotojai prie Kupiškio marių 

esančiame vandens ir sniego parke Aukštupėnų poilsiavietėje. Per ataskaitinius (2014) metus Centre 

dirbo 3 turizmo vadybininkai, 3 vandenlenčių parko administratoriai – pakrantės prižiūrėtojai, 

vadybininkė ir direktorius. Lyginant darbuotojų skaičių su 2013 m., 2014 m. sezono metu 3 

darbuotojais dirbo daugiau, nei 2013 m. Finansinių metų (2014) pabaigoje darbuotojų skaičius, kaip 

ir metų pradžioje, liko toks pat – 5 darbuotojai. 

Per ataskaitinį laikotarpį Centre atliko praktiką 1 studentas studijuojantis verslo 

administravimą. 

7. Sąnaudos valdymo išlaidoms 

Centro valdymo sąnaudos 2014 m. sudarė 56625 Lt, didžiausią sąnaudų dalį sudarė 

ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 14170 Lt, ryšių sąnaudos – 4600 Lt, transporto išlaikymo – 1177 

Lt, patalpų išlaikymo sąnaudos – 14032 Lt, pardavimo veiklos sąnaudos – 741 Lt bei kitos veiklos 

sąnaudos – 21905,00 Lt. 

8. Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo 

darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms 

 
VšĮ Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro direktoriaus pareigas nuo 

2011.11.21 dienos eina Paulius Pranckūnas (Darbo sutartis Nr. DS-735, 2011-11-18; Kupiškio 

rajono savivaldybės tarybos 2011-11-17 sprendimas Nr. TS-264,). Mėnesinis mokamas darbo 

užmokestis yra 2200 Lt. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014-05-29 d. sprendimu  Nr. TS-

123 nustatytas Centro direktoriui 20 procentų priedas prie tarnybinio atlyginimo nuo 2014-06-01 iki 

2014-12-31, kas sudarė 2794 Lt (neatskaičius mokesčių). 

Per 2014 m. papildomai buvo išmokėta 504,5 Lt, tai yra dienpinigiai komandiruočių metu. 

Nuo 2014-12-10 iki 2014-12-31 direktorius nedirbo dėl sveikatos sutrikimų.   

Duomenys apie 2014 m. priskaičiuotas ir išmokėtas darbo užmokesčio sumas įstaigos 

direktoriui pateikti 2 lentelėje. 



17 
 

 
 

2 Lentelė. 2014 m. Darbo užmokesčio duomenys 

Darbo užmokestis 

priskaičiuotas 

direktoriui per 2014 m. 

Darbo užmokestis 

išmokėtas 

direktoriui per 

2014 m. 

Darbdavio įmoka 

Sodrai už 

samdomą 

darbuotoją 

30,98 proc. 

Sumokėta soc. 

draudimo 10 

proc. įmokų ir 

PSD 

Sumokėta 

gyventojų pajamų 

mokesčio 

28286,34 Lt 21669,25 Lt 8763,11 Lt 2764,97 Lt 3852,12 Lt 

 

Papildoma vadovo veikla. Kupiškio rajono savivaldybės 2014-10-30 sprendimu                    

Nr. TS-234 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ nuspręsta 

sudaryti Kupiškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą. Į šios tarybos sudėtį išrinktas Centro 

direktorius Paulius Pranckūnas. 

2014 m. rugpjūčio 1 d. įvyko pirmasis visuomeninės tarybos prie Panevėžio apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato Kupiškio rajono policijos komisariato susirinkimas. Jo metu, 

Centro direktorius Paulius Pranckūnas išrinktas visuomeninės tarybos prie Panevėžio apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato Kupiškio rajono policijos komisariato pirmininku.  

9. Viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo 

užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms 

 
VšĮ Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centras kolegialių organų neturi, 

paskirtas tik įstaigos direktorius. 

10. Viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku 

susijusiems asmenims, nurodytiems Viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 

dalyje. 

 
Nėra. 

 

 

 

Direktorius                        Paulius Pranckūnas 
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