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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatpno 16 straipsnio 2 dalies

19 punktu, Lietuvos Respublikos viesqjq istaigq istatymo 10 straipsnio 1 dalies 16 punktu, 5 dalimi

ir 12 stu'aipsniu, KupiSkio rajono savivaidybes tarybos vei.klos reglamento, patvirtinto Kupi5kio

rajono savivaldybes tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS-77 ,,De1 KupiSkio rajono

savivaldybes tarybos veiklos reglamento paWirtinimo", 71.1..17 papunkdiu ir atsiZveigdama i

vie5osios fstaigos Kupi3kio rajono turizmo ir verslo infonnacijos centro 2A2l m. kovo 9 d. ra5t4

Nr. 2 ,,Del dokumentq pateikimo ataskaitos pritarimui", Kupi5kio rajono savivaldybes taryba

nusprendZia:
Pritarti Vie5osios istaigos Kupi5kio rajono turizmo ir verslo infonnacijos centro 2020

metq veiklos ataskaitai (pridedama)

. Sis sprendimas gali bEti skundZiamas per Se5is

paZeidimq paai5kejimo asmeniui dienos Kupi5kio rajono savivaldybes tarybai (Vytauto g. 2,

Kupi5ki$ Lietuvos Respubiikos vie5ojo adminisffavimo fstatymo nustityta tvarka arba per vienQ

menesi nuo jo paskelbimo arba iteikimo suinteresuotai Saliai dienos Lietuvos administraciniq gindq

komisijos PaneveZio apygardos skyrtui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administraciniq gindq

nagrinejimo tvarkos istatymo nustaqrta tvarka, Regionq apygardos administracinio teismo PaneveZio

rfimams (Respubliko s g. 62,PaneveZys).Lietuvos Respublikos adndnistraciniq bylq teisenos istatymo

nustatyta tvxka. r. ,.::.-.,

menesius nuo skunde nurodYrq
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I. EENDRA INFORMACIJA

Viesoji istaiga Kupi5kio rajono turizmo ir verslo informacijos centras (toliau - Centras), i. k.

160331i62, iregistruotas 2003 m. spalio 31 d., yra pelno nesiekiantis vie5asis juridinis asmuo, savo

veikloje besivadovaujantis Lietuvos Respublikos vielqjq istaigg lstatymu, kikis galiojandiais teises

aktais ir VieBosios istaigos Kupiskio rajono turizmo ir verslo informacijos centro istatais, patvirtintais

Kupi5kio rajono savivaldybes tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimuNr. TS -268'

per ataskaitini laikotarpi Cenh"as savo veikl4vykde igyvendindamas 2020 m' Veiklos plan%

patvirtint4 direkroriaus 2A2A m.birZelio 1 d. isakymuNr.V-li8, ir Kupi5kio rajono savivaldybes

biudZeto lesomis finansuojam4 projektq ,,Kupi5kio rajono, kaip patrauklios vietoves ivaizdZio

formavimas'1.

Veiklos tikslai:
,/ Skatinti turizm4 Kupi5kio kraite, plesti turizmo paslaugq ivairovq, didinti

Kupi5kio kraSto patrauklum4.

/ Vykd:.ti rinkodaros priemones, pristatant turiarlo galimybes, informacij4 apie

verslo jmones, teikiant informacij4 verslui'

Veiklos uidaviniai:
./ Sukudi naujas turiano skatinimo priemones, didinandias Kupi5kio kraito

patrauklum4.

./ Organizuoti tradicinius reriginius ir veiklas, skatinandius turizm4 Kupi5kio

kra5te.

'/ Tobulinti darbuotoiq kvalifikacii4'

.,/' Aktyvinti lankytinq vieQ Kupi5kio rajone ir sifl1ornq turizmo paslaugq

viesinim4 ivairiais informacijos Saltiniais ir budais'

/ zunkti infonnacij4 apie KupiSkyje rajone veikiandius verslo subjekhrs, vie5inti

verslui aktuaii4 ir:fonnacij 4

I
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II. \TEIKLOS REZI'LTATAI

Centras, igyvendindamas Kupi5kio rajono savivaldybes2A20*2030 metq shateginio pleh'os

piano l prioriteto ,,PaiangSekonomika, ir efektyvi, piliediams atvira savivalda'' 1.2 tiksl4,, Rajono

turistinio patrauklumo didinimas" ir2A20 m. Veiklos plano tiksi4-,,skatinti t''sizm4Kupi5kio kraSte,

plesti truizmo paslaugq ivairovq, didirti Kupi5kio ra5to patrauklum4", vykde, ivairias rinkodaros

prienr.ones, skatinandias turizm4 Kupi5kio kraite :

'/ turistiniai mar5ruiai;

'/ ekskursiiq programos, poilsio ir pramogq paketai;

,/ leidiniai;

'/ intemeto svetaine;

/ parodos ir renginiai;

./ turistinirl ir kult[ros objekh+ pristatymas televizijos laidose.

Viena pagrindiniq priemoniq buvo ekskursrjq po Kupi5kio kaSt4 organizavimas. Buvo

parenglos 4 naujos ekskursijq programos:

/ Dvieiq dienq programa;

,/ ,,I.luo Levenio karoso Sokio iki pagrabiniq bandeliq..'" ;

'/ ,,Praleisk dien4 KupiSkyje!l!" ;

./ ,,PaZink Kupi5kio kra5t4'..

2 poilsio ii pasiaugq paketai prie KupiSkio mariq:

'/ ,,Kartu su vaikais milZinr4 keliais" )

,,Kupi5kis jegq kury su Seima!!1".

Ekskursijq programos ir poilsio ir pramogq paketai buvo pavie$inti svetaineje ir Centro

,,Facebook" paskyroje, taip pat persirlsti Lietuvos kelioniq orgarizatonams, nevyriausybinems

organizacij oms, bendruomendms ir kitiems adresatams.

' BirZelio-rugpjfldio men. buvo organizuota 77 ekskursijq po Kupi3kio laaBtq (2019 m. tuo

padiu laikotarpiu organizuota 10 ekskursijq). Del pandemines situacijos ekskursijos nevyko pavasari,

o rudeniplanuotas ekskursijas lankytojai at5auke. Didiioji dalis ekskursijq buvo uZsakoma su gido

'pasiauga. Gido paslaugas atliko Centro turim"ro vadybininke, todel uZ gido paslaugas buvo uZdirbta

daugiau pajamq (2019 m. visas ekskursijas vede samdorha gide). Ekskursijq metu lankytojai .

pageidavo susipaZinti su Krpi5kio miesto lankytinais objektais: H. Orakausko Muziejumi po atviru

dangumi, L. Stokos-Gucevidiaus aik5te su muzikiniu fontanu, Kupi5kio etnografijos muziejumi,

Kupi5kio Kristaus Zengimo i dang.+ bainy(ia, AukStupenq piliakaLdu, Kupi5kio mariomis ir Uo5ves

LieZuvio sala. Dauguma lankytojq taip pat rinkosi pramogas prie KupiSkio mariq. Rajone

populiariausi objektai buvo Adomynes dvaras su edukacinemis programomis, Palevenes buvEs

dominikonq vienuolynas su edukacinem-is programomis, Uoginirtr Adomo Petrausko muziejus.
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Turizmo vadybininkes taip pat padejo sudaryti individualius ekskursijq mar5rutus tiek pavieniams

keliautojams, tiek grupems, tarpininkavo derinant apsilankymq 1aik4 objektuose, uZsakant edukacines

programas, suteike kit4 aktuali4 infonnacij4 apie Kupi5kio kra5Q, platino nemokamus leidinius su

Kupi5kio raj ono turizmo informacij a'

per ataskaitini laikotarpi buvo organizuota12 poilsiniq, paZintiniq ekskursijq po Lietuvq.

Del pandemines situacijos 4 i5" jq nefvyko. Kelioniq po Lietuv4 organizavimas. Centrui duoda

didZiausias pajarnas, todel del neirykusiq kelioniq praradome ir dali papildomq pajamq' 2020 m.

ivyko tik keliones, organizuotos birZelio-rugpjfidio mdnesiais, tuo tarpu, iprastai kelioniq sezonas

prasideda kovo menesi, o baigiasi gruodZio menesi. Sios keliones yra gana populiarios, net karantino

laikotarpiu lankytojai teiravosi apie 2AZ1m. planuojamas kelionbs, i$sake savo ltikesdius. Centro

darbuotojai keliones plqlioja atsiZvelgdami i lankfojq pageidavimus ir esanti kelioniq po Lietuv?

poreiki.

Renginiai, Projektin6 veikla

Buvo organiruoti tradiciniai renginiai:

./ Z0ZA m.rugpjtrdio 9 d. dviradiq zygis,,Aplink Kupi5kio marias", Zyeyi* dalyvavo

per 100 dviratininkq ne tik iB Kupiikio, bet ir i5 kitil Lietuvos miesQ. Dviratininkai gaiejo susipaZinti

su dviradirl marsrutu ,,Aplink Kupi3kio marias'., prisiminti ar susipaZinti su mariq pakrantese

esandiomis poilsio ir pramogq vietomis.

./ 2020 m.rugsejo 27 d. vyko Siaurieti5ko ejimo Zygis, skirtas Pasaulines turizmo

dienai pamineti. Zygio metu sveikos gyvensenos konsultante pasidalino mintimis apie Siaurietisko

ejimo ir apskritaijudejimo naudq sveikatai ir kokybi5kam gyvenimui,'o Centro vadybininkai priinine,

kad yra puikiq mar5rutq idomiai ir turiningai pakeliauti pesdiomis po KupiSkio miest4'

pagal Lietuvos valstybes atk[rino $imtmedio minejimo programos igyvendinimo KupiSkio 
-

rajono savivalilybej e 2017-2020 m. priemoniq ptan4 buvo igyvendinta priemone - Zai<iimas -

varZlrtuves Seimai ,,Aplankyk 100 vietoviq Kupi5kio rajono apyliakese" ir sukurtas ,,Zaidimas Seimai

3600. su virllaiios realybes akiniais. Tai tikroviskq pojtdiq Zaidimas, skirtas Seimoms, draugams, kad

kuo geriau paZinrq Kupi5kio laa$tq. Lankltojai virtualiai keliaudami turi atrasti prie Jankomq objektq

esandias detales ir taip surinkti kuo daugiau taikq. Virrualios realybes akiniai taip pat pades

atvykusiam svediui virtualiu budu greitai ir idomiai susipaZinti su Ku.piSkio rajonu, kad kit4

apsiiankyrnq gateh+ susiplanuoti idomi4 ir nepakartojam4 rea1i4 kelionq.

Z1z1metais buvo igyvendintas KupiSkio vietos veiklos grupes projektas ,,Uo5vds LieZuvis
,

- sveikatos sala". Projei<to tikslas - propaguoti, ugdyti sveik4 g)'vensenq ir skatinti fizinf aktyrum%

ltraukti sociaiinq atskirti patiiandias grupes i bendras veiklas. Projekto metu buvo suorganizuota

Zoiines Bvente ,,Sveikatingum o oazd Simonyse" ir sveikos gryensenos ir akE vaus laisvalaikio



stovykla ,,Turininga yasar{' Subadiuje. Projeklo dalyviai sveikos g}'vensetros igtdZius tobulino

ivairiuo se praktiniuo se uZsiemimuo se, s eminaruose ir paskaitose'

trnformacijos sklaida ir vieBinimas

Pagal parengt4 infonnacijos vie5inimo plan4 buvo nuoiat vykdomas aktualios infonnacijos

vie5inimas ir sklaida. Kiekvien4 savaitg socialiniame tinkle ,,Facebook" Centro paskpoje

buvo vie5inama:

,/ turizmo centro,teikiamos pasiaugos (dviradiq nuoma, biuro paslaugos, keltq bilietai,

dovanq kuponai, suvenyrai);

./ r,ykdoma vejkla (infomraciniq leidiniq platinimas apie KupiSkio kra5t4, kitus Lietuvos

miestus, statistikq bendradarbiavimas su kitomis istaigomis) ;

'/ organizuojamos ekskursijos, renginiai;

,/ ekskursiiq programos;

'/ maitinimo, apgyvendinimo istaigos;

,/ akryvaus laisvalaikio pramogos;

./ versio informacija;

'/ infonnacija apie Kupi5kio mieste/rajone esandias lankomas vietas;

^/ ivairfls straipsniai, naujienos, laidri reportaZai (kuriose reprezentuojamas KupiSkio

miestas, lankomos vietos, imones, verslininkai, istaigos) ir kita aktuali infonnacija.

Centro ,,Facebook" paskyroje 2020 metws buvo skelbiama daugiau ira5q (ne maliankaip 5

per savaitE), kurie sulauke nuo keliq Simtq iki keliq t[lBtandiq perZitry, todel i5augo ir paskyros

populiarumas. Populiariausi buvo fra5ai apie lankomus objektus, renginius,'ivairfls KupiBloovuzdal'

6fonnacija buvo nuolat atnaujiaama ir pildoma intemeto svetaineje

turiznras@infokupiskis.lt. Padidejo interneto svetaines lankytojr4 skaidius: 202A m. buvo 32 457

lankytojai, 2079 m,- 18 394 lankytojai. T4i parodo didesni lankytojq susidomejimq Kupi5kio kraStu.

KupiSkio ka5tas taip pat buvo reprezentuojamas ivairiose intemeto svetainese:

c https://welovelithuania.com/,

https//keliaujanciosma:nos,1V, ' '

n https://wwwj ewish-heritage-lithuani a.orgl .

Buvo nuolat bendraujama su 5ir1 svetainiq atstovais del informacijos pateikimo apie

lankornus objetr<tus Kupi5kio rajone, buvo siundiama informacija, nuotraukos, vaizdo ira5ai.

2020 metais buvo pakoreguotas ir atnaujintas Zemeiapis ,,Kupi5kis", parengtas naujas

infonnacinis leidinys,,Verslo gidas".
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Kupi5kio rajonas buvo rekla.tnuotas 3 teievizijos projektuose (TV3 laida ,,Maisto kelias",

Laisves TV ,,Kiek kainuoja Lietuva'., Lietuvos ryto TV ,,Lietuvos miestai"). Sulaukta palankiq

vertinimq ir atgarsiq. Televizijos reklama padidino Kupi5kio rajono Zinomum4 ir paskatino

keliautojus iS kitli Lietuvos regionq apsiiankyti Kupiskio kraBte.

Yerslo informacij os Paslau gos

Centro intemeto svetaineje vrww.infokupiskis,lt pradeta pildyti skiltis ,,Verslo infonnaoija'1,

kurioje skelbiama aktuali infonnacija esanfems ir b0simiems verslinhkams. Aktuali verslui

informacija. ne rediau kaip 2 kffi: per menesi skelbiama intemeto svetaineje ir ,,Faseb0ok'o

paskyroje.

Pradetas bendradarbiavimas su verslo atstovais. Rugpjrldio 7 d. vyko susitikimas su turizmo

verslo atstovais, kuriame buvo aptartas bendradarbiavimas televizijos projekte ,,Kiek kainuoja

Lietuva,' (Laisves TV) , taip pat pasidalinta mintimis apie situacijq versle, planus, aptartos kitos 
-"

bendradarbiavimo galimybes, Lapkridic-gruodZio men, bendrauta su vietos verslininkais renkant

infonnacij4 leidiniui ,,Verslo gidas". Naujame leidinyje yra pateikta baztlLe informacija apie

pagrindines verslo r&$is, finansavimo galimybes, Kupi5kio rajono apLvalga, pladiau pristaftos

stambesnes Kupiskio rajone veikiandios verslo imones, dalis leidinio skirta verslo imoniq rodyklei,

kur galima rasti kiekvienos imon€s kontaktinius duomenis.

Pandemine situacija sutrukde organizuoti rudeni planuot4 seminar4 komunikacijos tema

,,Komlnikacijos pagrindai jfrsq verslo sdkmei", lektore R. Kruopaite-La1iene, strategines

komunikacij os konsultante.

Lanlrytojq statistika

. per praejusius metlls lankytojr+ statistikq labai ftakojo pavasari k rudeni paskelbtas-

karantinas,'kuris apribojo tankytojq aptarnavirnq. Beveik pusq metq lanlqrtojus Centrai aptarnavo

nuotoliniu b[du. Tai leme, kad beveik tris kartus sumaZejo lankytojr+ skaidius palyginti su parejusiais

metais. Maiiaulankesi ir uisienio lar:btojq. Tam itakos taip pat turej o pasauline pandemij a, pasikeitq

kgliautoj q ipro diai, vlravo vietinis turizmas.

AtvykE lankytojai daZniar-isiai teiraudavosi apie lankyinas vietas Kupi5kio kralte,

ru.aitinimo, apgyvendinimo vietas, aktyvias pramogas, ekskursijas po Kupi5kio krait4, po Lietuv4,

edukacines programas, turistinius mar5rutrls (dviradiq, baidariq mar3rutai), domejosi Kupi5kio ir kitq

rajonq informaciniais leidiniais, isigijo suvenyry, dovanq kuponq.



L lentel6. La::kytojq statistika

M0nuo I5 viso
I5 jq Lietuvos
lanlrytojai

I5 jq ufsienio
lanlqytojai

I5 iq
iSvykstamasis
turizmas

Sausis 548 527 6 15

Vasaris 366 J)J 5 10

Kovas 89 6J 1 5

Balandis 1 0. 0 1

GeguZe 4 0 0 4

BirZelis 196 189 0 7

Liepa 594 525 67 2

Ruepiutis 70t 687 1 7

Rugseiis 221 222 0 5

Spalis r67 167 0 0

Lapkritis 13 7 0 6

Gruodis 6 0 0 6

rc VISO 2912 2760 84 68

Bendnadarbiavimas su istaigomis, bendruomenemis

Centras palaike glaudZius bendradarbiavimo ry5ius su Kupi5kio rajono savivaldybes

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

Kupiikio rajono klno larltrtros ir sporto centfli, Kupi5kio rajono savivaldybes vie34ia biblioteka,

Kupi5kio etnografijos muziejumi, AB ,,Swedbaxk" banku" Buvo nuolat bendradarbiaujama su

Lietuvos turizmo skatinimo agent[ra V5[ ,,Keliauk Lietuvoje", V5{ ,,Versii Lietuva", Lietuvos'

turizmo centry asociacija, Lietuvos turizmo infonnacijos centrais k k, Norime i5skirti

bendradarbiavimq su KupiEkio rajono savivaldybes adminiskacija iglvendinant projektq ,,BirZq,

Kupi5kio, Pbsvalio, Roki5kio rajonq'savivaldybes jungiandiri turiano trasq ir turizmo riar5rutq

inforrnacines in-&astruktL6os pletra" (ES str"uktfrriniai fondai). Kartu su Savivaldybes

administraciios atstovais buvo parcngLa inforuracija penkiems infonnaciniams stendams, atrinkti

pagrindiniai Kupi5kio miesto ir rajono lankytini objelrtai,.pateikta visa stendams reikalinga Zodine

ir vaizdine informacij a

Bendraclarbizujant su Kupi5kio etnograf:.jos muziejumi Uoginiq amatq centre buvo irengta

spinta suvenyrams, lankytojams atsirado galimyb€ nusipirkit suvenyry su_KupiSkio ir Lietuvos

atributika. , '- 
'

Per ataskaitini laikotarpi buvo pasira5y.tos bendradarbiavimo sutarfys su Adomynes kaimo

bendruomene igyvendinant vietos projekt4 ,,Adomynes bendruomene kviedia", Paievenes kaimo

bendruomene ,,Pa16venys" igyvendina-nt vietos projekt4 ,,Kviediu albatos", liaudies meno studija

:. ".,,Zidinys" organizuojant projekto ,,KupiSkio tautodailininkq k[ryba" veiklas, Kupi5kio vaikq

lop5eliu-darZeliu ,,Saulutd", tarptautiniame ikimokykiiniq ir prie5mokykliniq ugdymo fstaigq

aplinkosaugos proj ekte,,Eglutq gaminu pats".
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TEsiamas bendradarbiavimas su V5{ ,,sveikatos oaze" de1 Anyk5diri baseino bilietq

platinimo, su kelioniq agentrJra UAB ,,Tahele" parduodant keltq bilietus, su UAB ,,Eura Traveloo

parduodant turistines keliones.

Kvalifikacij os tobulinimas

per ataskaitinius mehrs Centro darbuotojai tobulino savo kvali'fikacliq, dalyvavo Lietuvos

turizmo infonnacijos centrq asociacijos (LTiCA), V5| ,,Keliauk Lietuvoje" organizuojamuose

pasitarimuose. Turizno vadybininkai dallvavo 2 nuotoliniuose LTICA pasitarimuose, 2 - V3tr

,,Keliauk Lietuvoje" pasitarimuose. Tobulino savo kvalifikacij4 seminaruose ir mokymuose: LTICA

organizuotuose 2 d. mokymuose .,skaitmenirie rinkodara", Nacionalines turizr-no k verslo

asociacijos organiz-uojamuose seminaruose: ,,Profi1io ir ivwzdlio kflrimas Linkedin socialiniame

tirkle,., ,,LR Turizmo r[mq kuriamos duomenq bazes pristatltnas", ,,Kaip palduoti paslaugas-story

teiling.., ,,RekJ.amos strategija ,,Facebook" socialiniame tinkle", ,,Eleklroninio pa5to rinkodara: ne tik -
naujienlai5kiai", ,,I5skirtiniq turizmo produktq pristatymas'., ,,Kas mflsq laukia 2021: komunikacijos

tendencij os, ffvalgos ir galimybes".

Centro direktorius dalyvavo 5 nuotoliniuose LTICA pasitarimuose, 4 V5{ ,,Keiiauk

Lietuvoje" pasitarimuose. Tobuiino savo kvalifikacij4 ir dalyvavo 7 renginiuose: semi:rare ,,Projekto

,,Parama socialiniam verslui pristatltnas", seminale ,,Kaip formuoti bendrq Lietuvos ivUzdi

uZsienyje',, vebinarai; ,, LR Turizmo rBmq kuriamos duomenq bazes pristatlmas PaneveZio regiono

turizmo profesionalams", ,,Kaip pasikeite keliavimo iprodiai ir kaip bei kur keliausime dabar?", ,,Kas

musq lauki a 2A21: komunikacijos tendencijos, iZvalgos ir gaiimybes", seminate ,,Kult[ros keliai:

bendradarbiavimo projektas ktry-biniam kultflros paveido irterpretavimui", mokymuose ,,Dizaino

mqstysena: kaip kurti turizmo inovacijas",

t hrizrno vadybininkas2A2A m. rugsejo-gruodZio rnen. lanke gidq kursus it i8ljo $do-

paZymejim4. Nuo iiol Centre gido paslaugas teiks 2 nr:,rmo vadybininkai' Tokiu budu bus galima

aptamauti daugiau lankytojq, pageidaujandiq ekskursijos su gidu po KupiSkio kra5tq, ianksdiau

suderinti ekskursij q laik4.

UI. FINANSINE BOIO,E

Dalininkai ir jq fna5q vertd per frnansin! laikotarpi

per ataskaitin! laikotarpi istaigos kapital4 sudare dalininko paga|2003 m' spalio 28 d.

steigimo sutarti Nr. 8-473 skirra dotacija iigalaikiam flrtui isigyti ir nuosavoms patalpoms isigyti

adresu: Gedimino g. 34-5, KupiBkis, bei suremontuoti - bendra suma 53 580,28 Eur'



B

Kupi$kio rajono savivaldybes tarybos 2079 m. gruodZio 19 d. sprendimu Nr. T5-296 buvo

nusprgsta padidinti vie5osios istaigos Savivaldybes, kaip dalininko, kapital4 - 6425,10 Ew.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dalininko kapitalas sudare 70005,38 Eur.

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

{staigos s4naudos

I1d 2020 m. geguZes men. Centre dirbo 3 darbuotojai, nuo geguZes men. - 4 darbuotojai

(pradejo eiti pareigas Cenfro direktorius),Per 2020 metq uidirbtoms pajamoms teko 85610,45 Eur

s4naudq, tadiau 5g428,g7 ELr buvo kompensuota finansavimo leSomis. Centro veiklos sqnaudos 2020

m. sudare: darbo uZmokesdio ir socialinio drandimo s4naudos - 38781,67 Eur; ilgalaikio turto

nusidevejimo ir amortizacijos s4naudos 3673;52 Eur; komunaliniq paslaugq ir rySiq s4naudos -
3772,24 Eur; komandimodiq s4naudos - 1516,77 Eur; kvalifrkacijos kelimo s4naudos - 230,00 Eur,

paprasto remonto ir eksploatacijos snauclo s - 635,7A Eur; sunaudoQ ir parduotq atsargq savikaina -
4797,48 Eur; kie paslaugq s4naudos - 32063,A7 Eur, kitos 140,00 Eur (nekitnojamojo turto

mokestis).

Kitq paslaugq s4naudas 32063,07 Eur sudaro: organizuojamq ekskursijq s4naudos 13566,75

Eur, irrtemeto svetaines aptamavimo mokestis -726,0AEur; kanceliariniq prekiq ir leidiniq s4naudos

-lgA2,21Eur;patalpq apsauga-418,59 Eur; dokumentqparuo5imo sqnaudos-436,55 Eur (R-egistrq

cenffo pa*slaugos, huto vertinimas ir pan.); buhalteri:rirl paslaugq sqpaudos - 5370,76 Eur; draudimq

ir reklamos sqraudos -3733,86 Eur (reprezentuojaniiq Kupi5kio kraSt4 filmrtr sukflrimas); projekto

,,Uo$vds LieZuvis - sveikatos sa1a" iSlaidos - 421i,00 Eur (renginio organizavimo paslauga);

narysdiq s4naudos - 132,0A Eur ir kitos paslaugos'- 1565,35 Eur (geriamojo vandens s4naudos;

reprezentacines s4naudos; flkines sqnaudos, renginiq organizavimo s4naudos, banko mokesdiai ir

pan.).

Duomenys apie vie5osios istaigos vadovo, istaigos i5traidas vadovo darbo uimokesiiui

ir kitoms vie5osios istaigos vadovo i5mokoms

Nuo 2016 m. lapkridio 21 d, Centro direktoriaus pareigas.laikiaai pradejo eiti vadylininke

,Vaida Laudinavide. Menesinis mokamas darbo uimokestis buvo 406,00 Eur (neatskaidius mokesdiq)

ir 25 proc. priedas (neatskaidius mokesd.io) nuo tarnybinio atlyginimo. Nuo 2A77 m. geguZes 2 d.

Kupi5kio rajono savivaldybes mero potvarkiu Nr, MP-13 buvo nustatl4as menesines algos

pastoviosios dalies koeficientas - 4,6 iki kol bus paskirtas Centro direktorius. Menesinis mokamas

darbo uimokestis buvo 932,80 Eur (neatskaidius mokesdiq).



I

Nuo 2020 m. geguZes 11 d. Kupi5kio rajono savivaldybes mero potvarkiuNr. MP- 36 Centro

direktoriaus pareigas pradejo eiti Lidija Vasiliauskiene, nnstaty4as menesines algos pastoviosios

dalies koeficientas -' 9,00.

Duomenys apie 2020 m. priskaidiuotas ir i5moketas darbo uZmokesdio sumas istaigos

direktoriui pateikti 2 lenteleje.

2 lentel6. 2020 m.Darbo uZmokesdio duomenys

Direktore Lidija Vasiliauskiene

Darbo uimokestis,
priskaiiiuotas
direktoriui per
2A20 m.

Darbo uimokestis,
ilmok6tas
direktoriui per
202A m.

Darbdavio imoka
,rsodrai'o ui
samdomq
darbuotoj4
l./ / Droc.

Sumokdta soc.

draudimo 2Lr6A
proc. imokq ir.
PSD

Sumok6ta
gyventojq
pajamq
mokesiio

72049,7I Eut 7389,90 Eur 213,28Brtr 26A2,74F,w 2A57;09F,w


