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1. INFORMACIJA APIE vSl xurISrco RAJoNo ruRrzMo IR vERSLo
INFORMACIJOS CENTRO VEIKLOS TIKSLUS, POBUDI IR VEIKLOS REZULTATUS

PER FINANSINIUS MIITUS

Vie5oji istaiga Kupi5kio rajono turizmo ir verslo informacijos centras (toliau - Centras) i.
k. 160331162 iregistruotas 2003 m. spalio 31 d. Kupi5kio rajono turizmo ir verslo informacijos

centras yra pelno nesiekiantis vie5asis juridinis asmuo, savo veikloje besivadovaujantis Lietuvos

Respublikos vieSqjq istaigq istatymu ir kitais teises aktais bei dalininkq patvirtintais istatais.

Ataskaitiniq metq pradZioje Centro vienintelis dalininkas - Kupi5kio rajono savivaldybe.

2009 m. gruodLio 23 d. perdavimo - priemirno aktu Lietuvos Respublikos llkio

ministerija, vadovaudamasi 2009 m. gruodZio 9 d. LR Vyriausybes nutarimu Nr.1624 ,,Del

vie5qjq istaigq dalininko turtiniq ir neturliniq teisirl perdavimo ir peremimo", perdave valstybei

nuosavybes teise priklausandias vie5osios istaigos Kupi5kio verslo informacijos centro dalininkes

turtines ir neturtines teises Kupi5kio rajono savivaldybei.

Savivaldybes tarybos 2010 m. geguZes 27 d. splendimu Nr. T5-146 Kupi5kio verslo

informacijos centrui perduotos PaneveZio apskrities turizmo informacijos centro Kupi5kio filialo

turizmo funkcijos.

Savivaldybes tarybos 2010 m. spalio 28 d. spren<limu Nr. TS-249 pakeidiamas Centro

pavadinimas. 2010 m lapkridio 16 d. iregistruojamas naujas istaigos pavadinimas - vie5oji istaiga
Kupi5kio rajono turizmo ir verslo informacijos centras.

Savivaldybes tarybos 2012 m. rugsejo 06 d. sprendimu Nr. TS-271suteikta negyvenamrl

patalpq panauda Kupi5kio etnografijos muziejuje adresu Ge<limino g. 2, Kupiskis.

Ataskaitinis laikotarpi s - 2019 m. sausio 1 d. - 2019 m. gruodZio 3 1 d. Si laikotarpi
Centras vykde istaigos istatuose numatyt4 veikl4.

Kupi5kis,2019



Centro tikslai ir uZdaviniai: formuoti patraukhl, sveting4, Kupi5kio miesto ir rajono

turistini ivaizdi; skatinti Kupi5kio miesto ir rajono turizmo pletr4, atsiZvelgiant i turizmo srities

pletros strategijos prioritetus; siekti didinti vietiniq ir uZsienio turistq srautus; turizmo veiklos

pagerinimui uZdirbti le5q i5 papildomq paslaugq (dvirailiq nuomos, dvarq kostiumq nuomos,

konferencijq sales nuomos, keltq bilietq prekybos, AnykSdiq baseino ,,sveikatos oaze" bilietq

platinimo (Kupi5keno bilietas), dovanq kuponq platinimo apjungiant ivairias Kupi5kio miesto

istaigas, prekybos suvenyrais su Kupi5kio kra5to atributika., ekskursijq organizavimo po KupiSkio

miest4 ir rajon4, teikiamos gido paslaugos); rinkti, kaupti, sisteminti ir nemokamai teikti

informacij4 apie turizmo paslaugas, lankytinas Kupi5kio rajono savivaldybes vietoves ir objektus,

skleisti informacij4 apie Kupi5kio rajon4, rengti, leisti ir platinti informacinius leidinius apie

turizmo paslaugas, objektus ir vietoves, tvarkyti ir teikti turizmo paslaugq ir i5tekliq duomenis

Valstybiniam turizmo departamentui ir kitoms istaigoms; aclministruoti istaigos interneting svetaing

ir socialini puslapi; bendradarbiauti ir prisideti prie ivairirl istaigq organizuojamq renginiq, projektq,

taip skatinant kuo daugiau reprezentuoti Kupi5kio kra5t4; bendradarbiauti su vietiniais ir Lietuvos

Ziniasklaidos atstovais teikiant informacij4 apie Kupi5kio kra5t4; kelti darbuotojq kvalifikacijos lygi
dalyvauj ant konferencij ose, seminaruose, mokymuose ir kt.

V5{ Kupi5kio r. turizmo ir verslo informacijos centro i5vardinti tikslai ir uZdaviniai atitinka

LR Turizmo istatyme apibreZtus Turizmo informacijos centrq veiklos principus.

Centro pasiekti rezultatni:

Turizmo informacijos centro darbuotojai teike informacij4 apie miesto ir rajono turizmo

paslaugas ir i5teklius: lankytinas vietas, apgyvendinimo, maitinimo, kaimo turizmo sodybq bei kitas

turizmo paslaugas teikiandias istaigas, renginius, pramogas mlsq kra5te ir aplinkiniuose rajonuose.

Centro lankytojus informavo apie lankytinus objektus rajone bei kituose Lietuvos miestuose ir
rajonuose, juose veikiandias istaigas, kurios teikia turizmo paslaugas.

Teike papildomas paslaugas: dviradiq nuoma, dvarq kostiumq nuoma, konferencijq sales

nuoma, keltq bilietq prekyba, Anyk5diq baseino ,,sveikatos oaze" bilietq platinimas (Kupi5keno

bilietas), dovanq kuponq platinimas apjungiant ivairiar; Kupi5kio miesto istaigas, prekyba

suvenyrais su Kupi5kio kra5to atributika, ekskursijq organizavimas po Kupi5kio miest4 ir rajon4,

teikiamos gido paslaugos.

Aktyviai teike pasillymus (apie H. Orakausko skuLlptrlras ,,Muziejus po atviru dangumi,.,

Kupi5kio marias, KupiSkio (Auk5tupenq) piliakalni, KupiSkio Kristaus Zengimo i dangq baLnydi6,

muziejus, dvatus, edukacinius uZsiemimus ir kt.) ir bendradarbiavo su kelioniq organizatoriais,

kurie renka grupes ft organizuoja ekskursijas po Kupi5kio kra5t4. Taip pat buvo pritraukta ivairiq
turistiniq grupiq dalyvaujant turizmo parodoje ,,Adventur 2079*. Viso su vietiniu gidu buvo

pravesta 28 (2018 m. 12) mokamq ekskursijq, kuriq trukme ne trumpesne nei viena valanda. Taip



pat buvo vedamos ir nemokamos ekskursijos ivairiems svediams atvykusiems susipaZinti su

KupiSkio kra5tu.

Galima teigti, kad yra pasiektas geras rezultatas, nes kuo toliau tuo daugiau grupiq ar

pavieniq turistq Kupi5kio kraSte pasilieka visai dienai ir su nakvyne.

Centras organrzavo ivairias ekskursijas po Lietuv4 ir uZsieni. Siekiant uZsidirbti

papildomas pajamas 2019 m. buvo suorganrzuota 16 ekskursijrl.

Bendravo su Kupi5kio mokyklq ir darZeliq vaikais, bei vede informacines pamokeles apie

Kupi5kio kra5t4, siekiant kuo daugiau vaikq supaZindinti su rajono lankytinais objektais,

naujovemis ir ivairiais pasikeitimais. Si veikla atskleide, kad vaikai nera pakankamai supaZindinti

su miesto ir rajono turistiniais objektais.

Dalyvavo ivairiuose miesto, bei rajono rengiamuose renginiuose, mugdse, Tarptautine

vaikq gynimo Svente ir turizmo sezono atidarymas (birZelio 1 d.), kDrybos ir meno festivalis

,,Stichijos" (liepos 6 d.), Lietuvos triatlono sprinto dernpionatas, ,,Balticcup 2019" Kupi$kis

(rugpjudio 3 d.), 23-oji KupiSkio mariq regata (rugpjudio 17 d.), teikiant turizmo informacij4 ir
prekiaujant suvenyrais su Kupi5kio kra5to simbolika.

Organrzavo rudening mugg L. Stuokos-Gucevidiaus aik5teje, rudenineje Sventeje ,,Derliaus

dede kviedia" (spalio 5 d.), organizavo koncert4,,mano vasara", Kupi5kio mariq saloje (bftLelio7

d.)

Tapo parteriais KraSto Apsaugos savanoriq pajegq organizuojamose XXIX sporto

Zaidynese (birZelio 29 - 30 d.)

Organizavo Vilniaus Zurnalistams info tur4 po Kupi5kio kraSt4. Dalyvavo Lietuvos

Zurnalistq sqjungos, kelioniq Zurnalistq klubo nariai (geguZes 31 d.).

Remiantis Kupi5kio rajono pletros iki 2020 m. strateginio plano II prioriteto ,,Verslo

aplinkos gerinimas ir turizmo pldtote", 2.1 tikslo ,,kurti palanki4 aplink4 verslo vystymui ir didinti

rajono konkurencingum4", kurio 2.1.2 uLdavinys yra igyvendinti rajono verslo pozicionavimo

priemones ir didinti informacijos pasiekiamum4 Centras dalyvavo parodose reprezentuojant

Kupi5kio kra5t4:

o Sausio 25 - 27 dienomis dalyvavo tarptautineje turizmo ir aktyvaus laisvalaikio

parodoje ,,AdventLtr 20l9" parodq centre,,Litexpo", Laisves pr. 5, Vilniuje. Pagrindine parodos

tema pristatyti savo kraSt4 buvo ,,Potyriq turizmas". Remiantis Sia tema, Kupi5kio kra5tas buvo

pristatomas parodos lankytojus vai5inant kulinariniu kra5to paveldu: Adomynes dvaro

,,Pagrabindmis" bandelemis, dvari5kiq viralu, taip pat Adomynes bendruomenes suriais. Tai puikus

Kupi5kio miesto ivaizdLio formavimas, kadangi KupiSkio kra5tas yra rcprezentuojamas ne tik
parodos lankytojams, kuriq viso apsilanke Litexpo parodq ir kongresq r[muose 29 270 tukst., bet ir
321 ivairiq dalyvaujandiq imoniq ir istaigq, 19 uZsienio Saliq.



o GeguZes 17 - 19 dienomis, dalyvavo Kauno Hanza dienose. Vyko Kauno miesto

gimtadienis. Skirtingose senamiesdio vietose vyko muges, ivairios parodos, koncertai. M.

Valandiaus gatve bus dedikuota megstantiems keliauti - dia. vyravo turizmo tematika. Kauniediams

ir miesto svediams renginio metu buvo pristatytas Kupi5kio kraStas. Dalinami informaciniai

leidiniai: miesto-rajono Zemelapis, ,,Top 10 lankytinq vietq" (lietuviq ir anglq kalba), informacine

knygele apie KupiSki, ,,Muziejus po atviru dangumi" skulptoriaus H. Orakausko skulpttros mieste.

o Lapkridio 28 -30 dienomis dalyvavo verslo ir pasiekimq parodoje ,,Siauliai'19",

Siauliq prekybos, pramones ir amatq rumuose, Siauliq arenoje. Parodos metu buvo

reprezentuojamas Kupi5kio kra5tas. Parodos lankytojams buvo dalinami informaciniai leidiniai apie

lankomus objektus KupiSkio mieste ir rajone, aktyvaus laisvalaikio pramogas, edukacines

programas, maitinimo, apgyvendinimo paslaugas teikianr)ias istaigas it kt. Parodoje dalyvavo

daugiau kaip 100 imoniq, paslaugq teikejq.

Dalyvavimas parodose yra neatsiejama Centro dalis, kuri glaudLiai siejasi su lankytojq

statistika 2079 metais. Pastebima, kad lankytojq skaidius yra nemal,ai i5auggs. Per ataskaitini

laikotarpi Q0I9 m.) turizmo informacijos centre i5 viso apsilanke lankytojq (Zr. 1 lentele):

1 lentel,0. Centro lankytojq 2018-2019 m. statistika

2019 m. viso bendras apsilankiusiq turistq skaiilius turizmo informacijos centre 9777

lankytojq. Lyginant 2018 m. turistq skaidius buvo 10214 lankytojai, skirtumas 437 Iankltojai (fu. I

diagrama). Manoma, kad skaidius pakito, del projekto ,,Surink Lietuv4". Sis projektas jau

isibegejgs, todel daug piliediq jau yra surinkg Lietuvos Zemelapi ir todel susidomejimas sumaZejgs.

Mdnuo 2018 m.
I5 viso

I5 j,t
Lietuvos

lankytoiai

rs iq
uZsienio

lankvtoiai

2019 m.
I5 viso

rs iq
Lietuvos

lankytoiai

I3 j,t
uZsienio

lankvtoiai
Sausis 318 318 613 671 2

Vasaris 290 286 4 58s 585
Kovas 3s9 3s4 s93 s78 15

Balandis 290 281 aJ 603 601 2
GesuZe 979 9s8 2l 806 762 44
BirZelis r 0l3 987 26 884 884
Liepa 970 950 20 I 030 990 40

Rusoiiitis 1 BB7 t861 20 I 535 1418 51
Russeiis 1259 12T3 46 86r 843 1B

Spalis 1101 1052 49 870 858 l2
Lapkritis 899 899 195 791 4
Gruodis 849 845 542 < A')

I5 viso: t02t4 I 0020 194 9777 9s83 194
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PabreZiame, kad 5i statistika, tik apsilankiusiqjq lankytojq turizmo centre. Kadangi

prisidedame prie rajone vykstandiq renginiq, juose yra sudetinga nustatyti atvykusiq svediq skaidiq.

Daugiausia 2019 m. uZsienio turistq atvyko i5 Latvijos. Taip pat centre lankesi ir i5 DidZiosios

Britanijos, Suomijos, IzraeIio, Lenkijos, Pranctzijos ir kt. Saliq turistai.

Daugiausiai lankytojq informacijos centre apsilanke per III ataskaitiniq metq ketvirti.

Turistams atvykstantiems i Kupi5kio kra5t4 arba teiraujantis elektroniniu pa5tu ar telefonu

daugiausiai uZduodami Sie klausimai (Lr.2 lentele):

2 lentel6. Aktualiausi klausimai

Lietuvos ir

lankytinais objektais,

IB87

Nr. Lietuvos turistai UZsienio turistai

t. Kupi5kio miesto ir rajono lankomi objektai Kupi5kio miesto ir rajono Zemelapiai

) Kupi5kio miesto ir rajono lankomi objektai

J. Gidq kontaktai Apgyvendinimas

4. Suvenyrai su Kupi5kio miesto simbolika Maitinimas

J. Maitinimas miesto centre Kitq Lietuvos miestq Lemelapiai

6. Aktyvaus laisvalaikio pramogos Suvenyrai su Lietuvos atributika

1 Kulinarinis paveldas Kulinarines edukacines pro gramos



paslaugomis, individualiq mar5rutq sudarymu, dviradiq takais, vandens marSrutais, poilsiavietemis,

aktyviomis pramo gomis, ivairiomis edukacinemis pro gramomis.

Centro organizuojama ivairaus pobldZio veikla kviete dometis ir ieskoti informacijos

padiame Centre bei interneto svetaineje www.info.kupiskis.lt ir socialiniame tinklapyje - facebook.

Remiantis Kupi5kio rajono pletros iki 2020 m. strateginio plano, II prioriteto ,,Verslo aplinkos

gerinimas ir turizmo pletote", 2.1 tikslo ,,kurti palanki4 aplink4 verslo vystymui ir didinti rajono

konkurencingtJmq", kurio 2.1.2 uLdavinys ,,igyvendinti rajono verslo pozicionavimo priemones ir

didinti informacijos pasiekiamtrmq", 2017 met4 pabaigoje buvo pradeta kurti nauja internetines

svetaines www.infokupiskis.lt. domenas (internetines svetaines adresas), kuris pakito Iabat

neZymiai. Internetine svetaine pritaikyta tiek Lietuvos, tiek uZsienio turistams, kad kuo patogiau ir

aiSkiau rasti informacij4. Visus metus informacija yra atnaujinama. Interneto svetaineje

reklamuojami ne tik Centro organizuojami renginiai, bet ir visuomeniniq organizacij4

organizuojami renginiai Kupi5kio kra5te. Si4 paslaug4 Cenlras teike nemokamai. Taip pat pateikta

pilna informacija apie Kupi5kio rajono turistinius i5teklius, vie54ji sektoriq, kaip maitinimas,

apgyvendinimas, transporlo paslaugos ir kt.

2019 metais Centras toliau vykde aktyvi4 veikl4 platinant informacij4 socialiniame

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

Kupi5kio mieste ir rajone ir Centro teikiamas paslaugas. Si socialini tinklalapi priZi[ri ir
administruoja Centro darbuotojai. Informacija sekmingai buvo platinama visus metus. Metq

pabaigoje pasiekti itin geri rezultatai: varlotojq, kurie yra prisijungg prie puslapio ir stebi Centro

veikl4 adresu www.facebook.com/info.kupiskis.lt, yra daugiau nei 4500 (2018 m. - 4000).

Remiantis Kupi5kio rajono pletros iki 2020 m. strateginio plano, II prioriteto ,,Verslo

aplinkos gerinimas ir turizmo pldtote", 2.2 ttkslo,,didinti rekreacini ir turistini patrauklumq",2.2.2

uZdavinys ,,Pletoti turizmo informacing sistem4", Centras rinko, sistemino informacij4 ir i5leido

ivairius leidinius. I5leisti 5 skirtingq tipq leidiniai, lietuviq-anglq kalbomis, reprezentuojantys

Kupi5kio kra5t4:

o Lankstinukas ,,Top 10 vietrl, kurias turite aplankyti" lietuviq kalba - 5000 vnt.;

o Lankstinukas ,,Top 10 vietq, kurias turite aplankyti" anglq kalba- 4000 vnt.;

. Muziejus po atviru dangumi (Henriko Orakausko skulptlros Kupi5kyje) lietuviq ir

anglq kalbomis - 2000 vnt.

o Bro5i[ra,,Kupi5kis" lietuviq, anglq ir rusq kalbomis - 5000 vnt.

Centro pagrindinis tikslas yra teikti nemokam4 informacij4, todel po parodq ir klrybos ir

meno festivalio ,,Stichijos" likusius minetus leidinius kiekvienas suinteresuotas asmuo atejgs i
Centr4 galejo gauti nemokamai. Bei pasiimti arba pasikonsultuoti daugiau informacijos ne tik apie

Kupi5kio kra5t4, bet ir kitus Lietuvos miestus ir jq lankomus objektus, naujienas.



Taip pat bendradarbiauta su leidykla UAB ,,Saules spektras" ir i5leista telefonq koyga -

,,Info.lt.Kupi5kis", bei patalpinta informacija i internetinius puslapius: www.info.lt ir ,,Lietuvos

turrzmas" - www. turizmas.lt

Kita veikla:

o Per ataskaitinius metus buvo teikiamos Sios biuro paslaugos: konferenciiq sales

nuoma, kopijavimas, skenavimas, spalvotas ir nespalvotas spausdinimas, teksto rinkimas

kompiuteriu, ir kita. Visoms veikloms igyvendinti turime techning bazg, kuri veikia nuo 2003 metq

- Centre yra irengta konferencijq-seminarq sale, kurioje yra multimedijos projektorius, raSomoji

magnetine lenta. Sioje saleje galime priimti apie 30 Zmoniq grupes.

o Kas dien4 buvo tikrinama informacija Registrq centre, apie naujai isteigtq ir

i5registruotq imoniq statistik4 rajone. Viso iregistruota 2019 m. - 9 istaigos (2018 m. - 16), o

i5registruota2019 m. - 8 istaigos (2018 m. - 9).

o Palaikeme glaudZius ry5ius su Ziniasklaida (,,Kupi5kenq mintys"), internetiniu Ziniq

portalu www.temainfo.lt ir vietine televrzija (Kupi5kio televizijos ir informacijos centru). Centro

organizuojami renginiai vie5inami laikra5tyje ,,Kupi5kenq mintys", ivairiuose internetiniuose

puslapiuose veikiandiuose ne tik KupiSkio rajone, bet ir Lietuvoje, skelbimq lentose visame

Kupi5kio mieste, rajono seniunijose, mokyklose bei vietineje televizijoje.

o Centras palaike glaudZius bendradarbiavimo ry5ius su Kupi5kio rajono savivaldybes

administracija, Kupi5kio kulturos centru, KupiSkio jaunimo centru, KupiSkio meno mokykla,

Kupi5kio rajono ktno kulturos ir sporto centru, Kupi5kio rajono savivaldybes vie54ja biblioteka,

AB ,,Swedbank" banku. Bendradarbiaujama su Lietuvos turizmo skatinimo agentlra V5[ ,,Keliauk

Lietuvoje", kuri yra LR Ekonomikos ir inovacijq ministerijos kuruojama institucija, atsakinga uL

Salies turizmo rinkodar4 tiek uZsienyje, tiek Lietuvoje. Taip pat bendradarbiaujama su Valstybine

[kio ministerija, VSf ,,Versli Lietuva", Lietuvos turizmo centrq asociacija, Lietuvos turizmo

informacijos centrais ir kt.

o Su V5{,,Sveikatos oaze" 2013-10-11 pasira5ya tarpininkavimo paslaugq teikimo

sutartis Nr. 5-105, del Anyk5diq baseino bilietq pardavimo. Kupi5kenar gah isigyti AnykSdiq

baseino bilietus ,,Kupi5kem1 bilietas" su 2 eurq nuolaida, o Centras uZ parduotus bilietus gauna

komisini atlyei.Centras sekmingai vykde 5i4 veikl4 h 2019 metais.

o Bendradarbiaujama su kelionirl agentlra UAB ,,Taheld" parduodant keltq bilietus nuo

2012 m. sausio 19 d. Taip pat nuo 2018 m. vasario men. pradZios pasira5yta agento sutartis

bendradarbiaujant su UAB ,,Eura travel" parduodant turistines keliones.

o 2078 metais lapkridio 19 d. sudaryta komiso sutartis ,,Broliq medus" su Dkininkais

dirbandiais pagal flkininko paZymejim4. Siekiant praplesti turimq suvenyn+ ivairovg. Taip plediant



suvenynl asoftiment4 2018 m. gruodZio 14 d. buvo pasira5yta konsignacijos sutaftis su V5{ ,,Vita

Antiqua" ir isigyta Kupi5kenq kalendoriai pristatantys seliq aprangq IX - XIII a.

o 2015-11-28 Sudaryta negyvenamqiq patalpq nuomos sutartis Nr. 1. Centras i5nuomojo

advokatui Kastydiui Paspirgeliui 13,42 kv. m patalpas su jose esandiais baldais, adresu: Gedimino

g. 34-5, Kupi5kyje. Nuomotojas moka menesini nuomos mokesti, nustatyt4 KupiSkio rajono

savivaldybes tarybos 2013-10-24 sprendimu Nr. TS-249 ,,Del VSI Kupi5kio r. turizmo ir verslo

informacijos centro ilgalaikio turto nuomos". Gautas nuomos pajamas Centras panaudoja patalpq

iSlaikymui.

o Yra tgsiami projektai: ,,Pieno kelias: nuo vietos gamintojo iki varlotojo", ,,Kupi5kio

dvarq romantika", ,,Pagauk vejo dvelksm4, pajusk gamtos Selsm4 vaizdinguose mar5rutuose po

Kupi5kio kra5t4", AukStupenq poilsiavietes prie Kupi5kio mariq vandenlendiq ir snieglendiq parkas

,,WakePark". TEsiami projektrl vie5inimo darbai, organizuojami Lygiai, ekskursijos. Kiekvienam

uZsukusiam i Centr4 ar ie5kandiam informacijos interneto svetaineje yra galimybes gauti ir rasti

informacij4 apie projektq metu sukurtus turistinius marSrutus, nukreipti juos tikslingai i lankomus

objektus.

o 2018 m. liepos 31 d. pasiraSytas naujas projektas su V5[ Ukmerges turtzmo ir verslo

informacijos centru ,,Surink Lietuv4". Tai projektas daugiausiai pritraukgs turistq i Kupi5kio kra5t4

2019 metais. Sia sutartimi partneriai isipareigoja bendradarbiauti su 60 Lietuvos savivaldybiq.

Projekto tikslas - skatinti keliavim4 ir paZinim4, didinti kult[ros bei gamtos paveldo objektq,

esandiose visose Lietuvos savivaldybdse, Zinomum4 ir lankomum4. Projekto dalyvis - turistas, turi

aplankyti 60 savivaldybiq ir surinkti jose parduodamus unikalius magnetukus, taip sudedant vis4

Lietuvos Lemelapi. Centras, siekiant sklandZiai igyvendinti 5i projektq 20lB m. rugpj[dio 23 d.

pasira5e konsignacing sutarti su imone UAB ,,Skonio upe", kurie platina magnetukus dirbant

ilsesnemis darbo valandomis.

2. vIESosIos ISTAIGos DALINTNKAT rR KTEKVTENo JU INASU vERTE

FIFANSINIU METU PRADZIOJE IR PABAIGOJE

fstaigos kapital4 sudare dviejq dalininkq pagal2003 m. spalio 28 d. steigimo sutartiNr.

8-473 skirta dotacija ilgalaikiam turtui isigyti ir nuosavoms patalpoms isigyti adresu Gedimino g.

34-5, Kupi5kis, bei suremontuoti - bendra suma 63 580,28 Eur.

Kupi5kio rajono savivaldybes tarybos sprendimu 2019 m. gruodZio 19 d. Nr. T5-296

buvo nusprgstapadidinti vie5osios istaigos Savivaldybes, kaip dalininko, kapital4 - 6425,10Ew.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dalininkq kapitalas sudare - 70005,38 Eur.



Per ataskaitini laikotarpi Centras isigijo ilgalaikio materialiojo turto, tai yra 3 kilnojamo

pobldZio, i5ardomus namukus, isigijimo verte 6425,10 Eur.

Centras neturi ikeisto ilgalaikio materialaus turto bei i5ankstiniq mokejimq uZ IMT.

5. VIESOSIOS ISTAIGOS SANAUDOS PER FINANSINIUS METUS

Per 2019 metus uZdirbtoms pajamoms teko 79958,83 Eur. s4naudq, tadiau 35000,00 Eur.

buvo kompensuota finansavimo leSomis. Centro veiklos s4naudos 2019 m. sudard: darbo

uZmokesdio ir socialinio draudimo s4naudos - 25888,59 Eur.; ilgalaikio turto nusidevejimo ir

amorttzacijos s4naudos 2670,23 Eur.; komunaliniq paslaugq ir ry5iq s4naudos - 3478,28 Eur;

komandiruodiq s4naudos - 2866,18 Eur.; kvalifikacijos kelimo s4naudos 303,00 Eur.; paprasto

remonto ir eksploatacijos snaudos - 702,80 Eur.; sunaudotq ir parduotq atsargq savikaina -
11176,07 Eur.; kitq paslaugq s4naudos - 31421,74 Eur.; kitos s4naudos (banko mokesdiai,

nekilnojamo turlo mokesdio s4naudos, kitq mokesdiq s4naudos) - 845,94 Eur.

Kitq paslaugq s4naudas - 37427 ,7 4 Eur., sudaro: patalpq apsaugos s4naudos - 565,91 Eur.;

internetines svetainds technine prieliira, konsultavimas - 726,00 Eur.; kanceliariniq prekiq ir

paslaugq s4naudos - 1789,79 Eur.; dokumentacijq paruo5imo s4naudos (duomenq apsaugos, darbq

saugos ir sveikatos dokumentacijos, ir pan. s4naudos) - 993,62 Eur.; ekskursijq s4naudos -
22693,96 Eur.; buhalteriniq paslaugq s4naudos - 4029,36 Eur.; draudimq ir reklamrl s4naudos -
509,10 Eur.; nario mokesdio s4naudos - 120,00 Eur.

6. vrEsosros ISTArcos DARBUOTOJU sKArdrus FTNANSTNTU METU
PRADZIOJE IR PABAIGOJE

Finansiniq metais (2019 m.) Centre dirbo 3 darbuotojai. Per ataskaitini laikotarpi Centre

atliko praktik4 2 studentas, studijuojantis turizmo ir vie5budiq administravim4.

7. VIESOSIOS ISTAIGOS SANAUDOS VALDYMO ISLAIDOMS

Centro veiklos s4naudos 2019 m. sudare: darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo

s4naudos - 25888,59 Eur.; ilgalaikio turto nusidevejimo ir amortizacijos s4naudos 2670,23 Eur.;

komunaliniq paslaugq ir ry5iq s4naudos - 3478,28 Eur.; komandiruodiq s4naudos - 2866,18 Eur.;

kvalifrkacijos kelimo s4naudos 303,00 Eur.; paprasto remonto ir eksploatacijos snaudos - 702,80

Eur.; sunaudotq ir parduotq atsargq savikaina - 11776,07 Eur.; kitq paslaugq s4naudos - 31427,74

Eur.; kitos s4naudos (banko mokesdiai, nekilnojamo turto mokesdio s4naudos, kitr4 mokesdiq

s4naudos) -845,94Eur.
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8. DUOMENYS APrE VIESOSIOS ISTAIGOS VADOVA,ISTAIGOS TSLAIDOS
vADovo DARBo uZvroxnstrut IR KrroMs vi'nsosros ISTArcos

VADOVO ISMOKOMS

Nuo 2016 m. lapkridio men. 21 d. V5{ Kupi5kio rajono turizmo ir verslo informacijos

centro laikinai direktoriaus pareigas pradejo eiti vadybininke Vaida Laudinavide. Menesinis

mokamas darbo uZmokestis buvo 406,00 EUR (neatskaidius mokesdill) ir 25 proc. priedas nuo

tarnybinio atlyginimo (neatskaidius mokesdiq). Nuo 2017 m. geguZes men. 2 d. Kupi5kio rajono

savivaldybes mero potvarkiu Nr. MP- 13, nustatytas menesines algos pastoviosios dalies

koeficientas - 4,6 iki kol bus paskirtas vie5osios istaigos Kupi5kio rajono turizmo ir verslo

informacijos centro direktorius. Menesinis mokamas darbo uZmokestis buvo 905.2I Eur.

(neatskaidius mokesdiq).

Per 2019 m. papildomai buvo i5moketa 199,00 Eur - tai yra dienpinigiai komandiruodiq

metu. Duomenys apie 2019 m. priskaidiuotas ir i5moketas darbo uZmokesdio sumas istaigos

direktoriui pateikti 5 lenteleje.

9. VIESOSIOS ISTAIGOS ISLAIDOS KOLEGALIU ORGANU KIEKVIENO

NARrO DARBO UZVrOrESirUr rR KTTOMS ISTATGOS KOLEGALTU

ORGANU NARrU rsUOrOtrS

V5{ Kupi5kio rajono turizmo ir verslo informacijos centras kolegialiq organr} neturi,

paskirtas tik istaigos direktorius.

10. VIESOSIOS ISTAIGOS TST,NTNOS ISMOKOMS SU VIESOSIOS ISTAIGOS

DALININKU SUSIJUSIEMS ASMENIMS

Nera
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5 lentel6. 2019 m. Darbo uZmokesdio duomenys

Darbo uZmokestis
priskaiiiuotas

direktoriui per 2019
m.

Darbo uZmokestis
iSmok6tas

direktoriui per 2019
m.

Darbdavio imoka
Sodrai uZ samdom4

darbuotoj4
lo77 proc.

Sumokdta soc.
draudimo 22,50
proc. imokq ir

PSD

Sumokdta
gyventojq
pajamq

mokesiio

l1 788,29 Eur 1344,43 Eur 208,65 Eur 2652,36Ew 1791 ,50 Eur

L. e. direktoriaus pareigas


