PRITARTA
Ukmergės rajono savivaldybės
tarybos 2016 m. kovo
d.
sprendimu Nr.
.
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS UKMERGĖS TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS
CENTRO 2015 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA
I.

BENDROJI DALIS

Ukmergės rajono verslo informacijos centras (toliau – Centras) įsteigtas 2002 m. rugpjūčio
12 d. Nuo veiklos pradžios Centras įvykdė centro patalpų rekonstrukciją (Kauno g. 16 a), įsigijo
biuro įrangą, atliko pasirengimą veiklai. Centras naujose patalpose veiklą pradėjo 2003 m. sausio 10
d., kurių bendras plotas yra 131,39 m². Įrengta kompiuterių mokymo klasė su interneto prieiga, taip
pat 25 vietų mokymų klasė pritaikyta vykdyti ir sklaidos renginius. 2006 m. birželio 29 d. pakeistas
pavadinimas į Viešoji įstaiga Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centras (toliau – TVIC) ir
išplėstos centro funkcijos. Įkurta turizmo vadybininkės konsultantės darbo vieta. 2008 m. rugpjūčio
30 d. TVIC persikėlė į naujai rekonstruotas patalpas, kuriose sudarytos puikios sąlygos darbui tiek
centro darbuotojams, tiek centro klientams. Platforminio keltuvo pagalba centre gali lankytis ir
neįgalūs lankytojai.
Pagrindinis veiklos tikslas – rinkti, kaupti ir turistams bei svečiams nemokamai teikti
informaciją apie teikiamas turizmo paslaugas, lankytinas Ukmergės rajono savivaldybės vietoves ir
objektus, taip pat skleisti informaciją apie Ukmergės rajoną, rengti, leisti ir platinti informacinius
bei kartografinius leidinius apie turizmo paslaugas, objektus ir vietoves, teikti informacijos,
konsultacijų ir mokymo paslaugas bei praktinę pagalbą smulkaus ir vidutinio verslo subjektams;
naujai įsteigtiems verslo subjektams padėti plėtoti veiklą ir prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų,
didinti konkurencingumą ir veiklos veiksmingumą, taip pat skatinti verslo subjektus užmegzti
tarptautinius bendradarbiavimo kontaktus su kitų šalių verslininkais; vykdyti visuomenei naudingą
veiklą mokymo ir konsultavimo paslaugų teikimo, projektų Europos sąjungai struktūrinių fondų
paramai gauti rengimo bei įgyvendinimo srityse.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 6 punktu, bei atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos
Ūkio ministerijos 2012 m. kovo 15 d. raštą Nr. (17.8.42)-3-1421 Ukmergės rajono savivaldybės
taryba 2012 m. balandžio 12 d. sprendimu Nr. 7-74 „Dėl sutikimo perimti Viešosios įstaigos
Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centras dalininko teises ir pareigas“ pasirašydama
perdavimo-priėmimo aktą 2012 m. birželio 7 d neatlygintai perėmė Centro dalininko teises ir
pareigas iš Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos – savivaldybės savarankiškoms–
infrastruktūrinėms, socialinės ir ekonominės raidos planavimo, strateginių plėtros programų
rengimo, sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymo ir šios veiklos skatinimo – funkcijoms vykdyti.
Įstaigos finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia – sausio 1 d.,
pabaiga – gruodžio 31 d. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje dirbo 6 darbuotojai (2
darbuotojos – vaiko priežiūros atostogose).
Dalininkai metų pradžioje ir pabaigoje, jų dalis dalininkų kapitale
Eil.
Įstaigos pavadinimas
Dalininko įnašo
Pokytis per
Dalininko įnašo dydis
Nr.
dydis (tūkst. Lt)
2014 metus
(tūkst. Eur)
2015.01.01
2015.12.31
1.

LR Ūkio ministerija

76,2

-

0,00

2.

Ukmergės rajono
savivaldybės Taryba

11,0

-

25254,87
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II.

ĮSTAIGOS DARBUOTOJAI

Direktorė. Pagrindinės funkcijos – rengti veiklos planus ir veiklos ataskaitas, užtikrinti
įstaigos veiklos programų vykdymą, tvirtinti vidaus darbo taisykles, kitus vidaus tvarkomuosius
dokumentus; užtikrinti įstaigos turto veiksmingą panaudojimą ir jo apsaugą, sukurti ir prižiūrėti
įstaigos vidaus kontrolės sistemą, atstovauti įstaigos valstybės ir savivaldybių valdymo organuose ir
santykiuose su kitais juridiniais ar fiziniais asmenimis. Direktorės tarnybinio atlyginimo
koeficientas – 20,5 BMA.
Finansininkė. Pagrindinės funkcijos – buhalterinė apskaita nuo pirminių dokumentų iki
finansinės atskaitomybės, verslo bei finansinių konsultacijų teikimas, darbas prie ES projektų,
mokėjimų prašymų rengimas, ataskaitų rengimas Ūkio ministerijai ir LVPA, ataskaitų rengimas
VMI ir VSDFV, finansinės atskaitomybės sudarymas.
Turizmo vadybininkė-konsultantė. Pagrindinės funkcijos – kaupti ir sisteminti informaciją
apie rajone esančius rekreacinius išteklius, jų būklę; teikti turizmo paslaugas rajone; teikti
direktoriui siūlymus dėl turizmo paslaugų pagerinimo; organizuoti, koordinuoti, ir vykdyti
rekreacinių zonų pritaikymo rekreacijai, pirmiausia pažintiniam turizmui, darbus; rengti ir teikti
informaciją portale www.ukmergeinfo.lt; teikti konsultacijas turizmo paslaugų klausimais
juridiniams ir fiziniams asmenims; teikti kelionės organizavimo ir turizmo informavimo paslaugas;
rinkti, kaupti ir nemokamai teikti informaciją bei rengti, leisti ir platinti informacinius bei
kartografinius leidinius apie turizmo paslaugas, lankomus objektus ir vietoves.
Valytoja – prižiūri ir atsako už švarą TVIC.
Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius 2015 metų pradžioje ir pabaigoje
Eil.
Pareigos
Darbo apimtis
Darbo apimtis
Nr.
metų pradžioje
metų pabaigoje
1.
Direktorė
1 etatas
1 etatas
2.
Finansininkė
0,5 etato
0,5 etato
3.
Verslo vadybininkė-konsultantė
nėra
nėra
4.
Turizmo vadybininkė-konsultantė
1 etatas
1 etatas
5.
Informatikos inžinierius-konsultantas
nėra
nėra
6.
Valytoja
0,5 etato
0,5 etato
Iš viso etatų:
3
3
Darbuotojų skaičius
6*
6*
*dvi darbuotojos vaiko priežiūros atostogose.
ĮSTAIGOS VEIKLOS APŽVALGA

III.
1.

Pagrindinės 2015 m. TVIC veiklos

1.
Ukmergės rajono savivaldybės „Turizmo paslaugų plėtra Ukmergės rajone“
programos įgyvendinimas;
2.
Su viešosiomis verslo paslaugomos susijusi veikla, smulkaus ir vidutinio verslo
rėmimo fondo administravimas;
3.
Projektinė veikla.
2.

Su turizmo paslaugomis susijusi veikla

TVIC turizmo paslaugų srityje rinko, sistemino, kaupė ir platino informaciją apie teikiamas
turizmo paslaugas; rengė turizmo statistikos apžvalgas; plėtė Ukmergės rajono turizmo galimybių
pristatymą mugių ir parodų pagalba; reklamavo ir viešino rajone teikiamas paslaugas spaudos,
interneto ir kt. priemonių pagalba; plėtojo turizmo paslaugų įvairovę bei kokybę; plėtojo turizmo
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informacijos sistemos galimybes; skatino miesto bendruomenę prisidėti prie turizmo plėtros;
skatino turizmo paslaugų sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.
Per 2015 m. buvo suteikta 959 konsultacijos, įskaitant užklausas elektroniniu paštu bei
telefonu, TVIC apsilankė 775 turistai, iš jų - 176 užsieniečiai; sudaryti 8 individualūs maršrutai bei
maršrutai turistų grupėms po Ukmergės rajoną ir Lietuvą. Sudaryti 3 maršrutai po Lietuvą
Ukmergės gyventojams.
3.

TVIC lankytojų statistika 2015 m.

Kelių metų duomenys rodo, jog 2012 m. TVIC sulaukė 430 interesantų. 2013 m. ir 2014 m.
atitinkamai – 608 ir 658 turistų. 2015 m. užfiksuotas lankytojų skaičius – 775 turistai. Palyginus su
praėjusiais metais, lankytojų TVIC skaičius padidėjo. Pastebimas ženklus turistų, kurie
konsultuojasi telefonu, elektroniniu paštu, skaičius – suteikta 184 konsultacijos. Galima daryti
prielaidą, jog žmonės dažniau keliauja savarankiškai, patys susidaro kelionės maršrutus, o turizmo
centras tampa kelionės konsultantu – nurodo apgyvendinimo, maitinimo paslaugų, pramogų
teikėjus, stovyklavietes, rajono lankytinus objektus.
Daugiausia turistų 2015 m. TVIC aplankė turistinio sezono laikotarpiu – balandžio-rugsėjo
mėnesiais.
Statistika rodo, jog į TVIC daugiausia kreipiasi Lietuvos piliečiai, besidomintys tiek
vietinio, tiek išvykstamojo turizmo klausimais. 2015 m. sulaukta 599 vietiniai turistai.
2015 m. sulaukta 176 užsienio piliečiai. Palyginus su pernai metais skaičius padidėjo
daugiau nei dvigubai. 2014m. atvyko 68 lankytojai. Galima daryti prielaidą, kad tam įtakos turėjo
įkurtas naujas informacinis taškas, kuris yra patogesnis ir patrauklesnis miesto svečiui.
Ukmergės rajono apgyvendinimo įstaigų statistika
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apgyvendinimo tipas

Kiekis

Vietų skaičius

Viešbučiai
Kaimo turizmo sodybos
Dvarai
Stovyklavietės
Kempingas
Svečių namai

1
14
2
2
1
2

37
401
244
320
80
120

Lyginant su praėjusiais metais, Ukmergės rajone sumažėjo kaimo turizmo sodybų (-1),
tačiau atsirado naujas turistų apgyvendinimui skirtas objektas – svečių namai prie Kurėnų ežero.
Viso Ukmergės mieste ir rajone esančios apgyvendinimo įstaigos gali apgyvendinti iki 1202 turistų
vienu metu.
Į TVIC besikreipiantys lankytojai labiausiai domėjosi pigesnėmis apgyvendinimo
paslaugomis – svečių namuose, stovyklavietėse, kempinge.
Sąvokos:
Apgyvendinimo įstaiga – vietinis veiklos rūšies vienetas, teikiantis trumpalaikio
apgyvendinimo paslaugas už mokestį ir sudarantis sąlygas tenkinti nakvynės ir higienos poreikius.
Apgyvendintų turistų skaičius apima Lietuvos gyventojus ir atvykusius užsieniečius, kurie
bent vienai nakvynei apsistoja apgyvendinimo įstaigoje.
Naujausia statistika rodo, jog apgyvendinimo nišoje Ukmergės rajone dominuoja kaimo
turizmo sodybos, kuriose apsigyveno 13 900 turistų, tuo tarpu viešbučiuose, svečių namuose
sulaukta – 4 179.
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Apskaičiuota, jog lietuviai kaimo turizmo sodybose vidutiniškai apsistoja 1,9 paros, tuo
tarpu Ukmergės rajone šis rodiklis yra 2,1 paros. Galima daryti prielaidą, kad mūsų rajono sodybos
yra patrauklesnės ir galinčios pasiūlyti daugiau pramogų, nes jose turistai apsistoja ilgiau ne kituose
rajonuose.
4.

Ukmergės krašto turizmo išteklių pristatymas internetinėje erdvėje

Pagal statistinius duomenis, socialiniuose tinkluose naršo 91 proc. išmaniųjų telefonų
savininkų bei 79 proc. turinčių kompiuterius, o kelionių puslapiuose mobiliųjų telefonų pagalba
lankosi 72 proc. daugiau vartotojų. 2015 m., pasitelkus naujausias technologijas, buvo atnaujinta
TVIC internetinė svetainė www.ukmergeinfo.lt. Joje turistams pateikiama aktualiausia informacija
– virtualus turas po Ukmergės miesto ir rajono lankomiausius objektus. Siekiama, kad į šį projektą
įsitrauktų ir įstaigos, tiekiančios maitinimo, apgyvendinimo paslaugas bei įvairių pramogų teikėjai.
TVIC užmezgė kontaktus su jaunais, perspektyviais fotografais, kurie leidžia naudotis
reprezentatyviomis Ukmergės miesto nuotraukomis, fotoreportažais.
Svetainėje taip pat pateikiama išsami informacija apie Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV)
fondo veiklą, verslo plėtros galimybes Ukmergės rajone.
Ukmergės turizmo paslaugos pristatomos ir socialiniame tinklalapyje „Facebook“. 2012 m.
TVIC sukūrė paskyrą, kurioje kasdieną pateikiama naujausia informacija apie renginius,
eksponuojamos įdomios nuotraukos su Ukmergės vaizdais, pateikiami įdomūs faktai apie Ukmergę,
reklamuojami vykstantys renginiai. TVIC paskyra jau turi 2400 gerbėjų, kurie aktyviai seka ir
dalinasi naujienomis su draugais. Kai kurios šios paskyros publikuojamos naujienos pasiekia net iki
10 000 „Facebook“ vartotojų. Pastebima, jog internetinėje erdvėje labiau pasiekiami yra jaunesnio
amžiaus žmonės, tuo tarpu vyresni naujienas sužino iš spaudos bei plakatų.
Iki šiol tęsiamas bendradarbiavimas su įvairiais, turistinę informaciją teikiančiais
internetiniais portalais, juose atnaujinama informacija apie lankytinus Ukmergės rajono objektus.
Išplatinus informaciją, tikimąsi padidėjusio užsienio bei Lietuvos turistų srauto Ukmergės rajone.
Informaciniai mainai vykdomi su LR Valstybiniu turizmo departamentu prie Ūkio ministerijos,
internetiniais
portalais
www.visikeliai.lt,
www.apleisti.lt,
www.turizmogidas.lt,
www.gediminids.eu, www.manofestivalis.lt, www.einam.lt ir kt.
Surengti 8 turizmo galimybių ir turizmo išteklių Ukmergės rajone pristatymai moksleivių,
miesto svečių grupėms, Lietuvos darbo biržos projekto „Pasitikėk savimi“ dalyviams. Pristatymo
metu pateikiama vizualinė medžiaga apie Ukmergės rajono turizmo galimybes, pristatoma vietos
tautinio paveldo produkcija.
2015 m. vasario mėnesį Ukmergės kraštas ir lankytinos vietos pristatytos tarptautinėje
Adventur 2015 parodoje. Šioje parodoje buvo pristatytos tik lankytinos vietos, dalyviai kviečiami
aplankyti tradicinius Ukmergės renginius. Teatralizuotai pristatomos „Smetoninės“ susilaukė
didelio lankytojų dėmesio.
Teikdamas informaciją ir populiarindamas Ukmergės rajoną, TVIC glaudžiai
bendradarbiavo su Lietuvos turizmo ir verslo informacijos centrais, Lietuvos turizmo informacijos
centrais užsienyje, Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija, valstybinėmis turizmo valdymo
institucijomis, kelionių agentūromis ir organizatoriais, Ukmergės rajono savivaldybe bei turizmo
paslaugų teikėjais, kitomis organizacijomis bei įstaigomis.
5.

TVIC surengti renginiai

Siekiant didinti Ukmergės TVIC žinomumą ir patrauklumą buvo aktyviai dalyvaujama
rajono renginiuose, organizuojamos patrauklios akcijos ir renginiai, kurie buvo skirti ne tik
Ukmergės gyventojui, bet ir atvykstančiam turistui. Vykdant renginius, surasti nauji partneriai,
kurių dėka buvo vystomas miesto patrauklumas ir pritrauktos naujos lėšos kitų renginių
organizavimui.
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1.
Balandžio 18 d. TVIC kartu su Ukmergės dviračių mėgėjų ratu „ŽAIBAS“ organizavo
jau tradiciniu virtusį dviračių sezono atidarymą mieste. Miško keliukais, asfaltu, žvyrkeliu iki
Žirnajų ežero keliavo nemažas būrys dviračių sporto mėgėjų ir entuziastų.
2.
Gegužės 15 d. vyko “Turizmo sezono atidarymas“. Keliasdešimt talkininkų iš
Ukmergės rajono savivaldybės, Pabaisko seniūnijos, Sukinių kaimo bendruomenės, Pabaisko
bendraminčių klubo, stovyklavietės „Skautų slėnis“ ir TVIC įrengė akmeninę brastą su turėklais
per Žuvintės upelį, sutvarkė pėsčiųjų taką, pastatė ženklą su nuoroda į Sukinių piliakalnį,
nušienavo teritoriją, sutvarkė buvusius šabakštynus. Taip buvo naujam sezonui papuoštas
lankomas turistinis objektas Ukmergės rajone – Sukinių piliakalnis.
3.
Gegužės 18 d. TVIC kartu su Asociacija šachmatų klubu “JUODASIS RIKIS”, UAB
“Biuro” ir Valstybinė mokesčių inspekcijos Ukmergės poskyriu dalyvavo respublikinėje akcijoje
“Šioje šalyje nėra vietos šešėliui”. Akcijos metu buvo lankomos Ukmergės miesto įmonės,
prekybininkai, diskutuojama apie skaidrų verslą siekiant didinti miestiečių sąmoningumą apie
„šešėlio“ žalą miestui ir valstybei.
4.
Gegužės 27 d. TVIC miesto organizacijas, įstaigas ir gyventojus kvietė į Kaimynų
iškylą. Kaimynų iškyla – tai bendruomenės šventė, kuomet visi kaimynai iškylauja savo kieme
kartu. Ji rengiama Europos kaimyno dieną. Ukmergėje susitikimas buvo planuotas Vienuolyno
gatvėje, bet dėl purškiančio lietaus persikėlė į TVIC patalpas. Susirinkę kaimynai, besivaišindami
sumuštiniais ir kava, arbata, apžiūrėjo naują leidinį apie Ukmergę, išklausė naujoves apie TVIC
veiklą, bendravo vieni su kitais.
5.
Gegužės mėn. pabaigoje TVIC kartu su kitomis Ukmergės jaunimo organizacijomis
kvietė ukmergiškius į „Optima 13“ kavinę kartu sirgti už Lietuvos atstovus Eurovizijos konkurse.
Konkursas vyko gegužės 19, 21, 23 dienomis.
6.
Gegužės 30 d., per Miesto šventę, duris pravėrė TVIC „Mūsų krautuvėlė“. Tai ir
informacinis turizmo taškas mieste ir kartu vieta, kurioje gyventojai ir turistai gali susipažinti su
vietos amatininkų, menininkų ir gamintojų darbais, o taip pat juos įsigyti.
7.
Miesto šventės metu, gegužės 30 d., TVIC kartu su VŠĮ „Lyderių karta“ organizavo
baidarių varžybas. Taip buvo siekiama pristatyti ir suaktyvinti vandens sportą ir turizmą
Šventosios upėje.
8.
Birželio 23 d., TVIC prisidėjo organizuojant Joninių šventę Taujėnų dvare. Buvo
parengtas smagios orientacinės varžybos „surask paparčio žiedą“.
9.
Liepos 20 d. Ukmergės rajone lankėsi „Lietuvos ryto“ televizijos laidos „Gyvenu čia“
kūrybinė grupė. Jie kūrė jau antrąją laidą apie Ukmergės kraštą. TVIC kartu su Ukmergės r. sav.
kultūros ir viešųjų ryšių skyriumi lydėjo televizijos darbuotojus po kraštą, parinko pašnekovus ir
objektus.
10. Liepos 2-31 d. TVIC patalpose buvo eksponuojama keliaujanti paroda „Architektūra
tarp mūsų“. Parodos eksponavimo metu TVIC laukė miesto gyventojų modernių pasiūlymų ar
nuomonės, kaip atjauninti ar pagyvinti miesto centro teritorijas. Ukmergiškių idėjos buvo
perduotos tarptautinio konkurso, skirto Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su
keletu papildomų teritorijų renovacijai, dalyviams.
11. Rugpjūčio 8 dieną TVIC kartu su Ukmergės dviračių mėgėjų ratu „Žaibas“ pakvietė
ukmergiškius į tradicinį 5-ąjį dviračių žygį, skirtą Prezidento A.Smetonos gimimo metinių
minėjimui. Nors lauke buvo virš 30 laipsnių karščio, į žygį susirinko gausus būrys entuziastų ir
sėkmingai pasiekė kelionės tikslą. Dviratininkai sudalyvavo „Miško brolių“ edukacijoje bei
„Smetoninių“ šventėje.
12. Rugpjūčio 11-12 d. kvietė miestiečius pažiūrėti Jono Meko filmą „Lietuva ir Sovietų
sąjungos žlugimas“. Filmas buvo demonstruojamas keliaujančioje studijoje.
13. Rugpjūčio 30 d. TVIC organizavo vasaros uždarymo ekskursiją į Anykščius. Pilnas
autobusas miestiečių aplankė Lajų taką, Anykščių miestą ir dalyvavo vyno degustacijoje.
14. Rugsėjo 5 dieną TVIC vykdydami projektą „Gediminaičių dinastijos pėdsakais“
bendradarbiaujant su Pabaisko bendraminčiu klubu organizavo renginį Pabaisko mūšio 580 metų
jubiliejui paminėti. Daugybę žiūrovų sutraukusiame renginyje viduramžių ginkluote ir šarvais
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pasidabinę kariai susirinkusiems parodė, kaip vyko pilno kontakto tų laikų kareivių kovos.Visą
dieną atvykusius svečius džiugino gausybė atrakcijų, užsiėmimų, ekspozicijų, rungčių, mugė.
Renginys sulaukė respublikinio dėmesio – apie renginį rašė respublikiniai dienraščiai, internetiniai
portalai, renginio ištraukos buvo rodomos ir per LRT televizijos laidą „Gimtoji žemė“. Šis
sėkmingai įgyvendintas projektas prisidėjo prie Ukmergės rajono populiarinimo.
15. Rugsėjo 17 dieną TVIC drauge su Ukmergės visuomenės sveikatos biuru ir daugybe
šią iniciatyvą palaikiusių pagalbininkų skvere prie Kultūros centro įrengė sveikatingumo takelį.
Tai puiki galimybė pasimėgauti natūraliu pėdų masažu tiesiog miesto centre. Taip pat taip buvo
sukurtas dar vienas lankytinas objektas Ukmergės mieste, taip jį darant patrauklesnį
atvykstantiems turistams.
16. Rugsėjo 22 dieną TVIC prisidėjo pažymint Europos judriąją savaitę ir Dieną be
automobilio. Svarbiausias renginys, vainikavęs visą Europos judriąją savaitę – Tarptautinės be
automobilio dienos progai skirta šventė, vykusi prie Ukmergės kultūros centro. Pagrindinis jos
akcentas – dviračių paradas, į kurį užsiregistravo 352 dalyviai, nors dalyvavo akivaizdžiai daugiau.
17. Spalio 4 dieną TVIC kvietė ukmergiškius į kelionę po Panemunės pilis. Keliautojai
aplankė Raudondvario dvarą, Raudonės pilį, keletą muziejų ir kitų turistinių objektų, degustavo
medų „Medaus slėnyje“.
18. Spalio 15-17d. TVIC surinkęs vietos verslininkus, amatininkus ir dizainerius dalyvavo
„Baltic Fashion & Textile Vilnius” parodoje. Dalyvavo UAB „RORIS ir KO“, tautodailininkė
Regina Žvirblienė, UAB „Litwool“, rūbų dizainerė Sonata Ordė „Karalė“. Parodoje dalyvavo 400
dalyvių iš 22 visų pasaulio šalių. Buvo vykdyta verslo misija pristatant Ukmergės rajono
galimybes, siekiama pritraukti investuotojų. Parodoje dalyvavo 400 dalyvių iš 22 visų pasaulio
šalių. Buvo vykdyta verslo misija pristatant Ukmergės rajono galimybes, siekiama pritraukti
investuotojų. Kartu dalyvavęs verslas užmezgė naudingus tarptautinius kontaktus, kurie padės
vystyti ir plėtoti verslą Ukmergės rajone. Per 3 dienas parodą aplankė apie 9 000 žmonių.
19. Lapkričio 5 d. TVIC kvietė ukmergiškius ir miesto svečius užsukti į krautuvėlę
susišildyti arbatos puodeliu ir pasivaišinti šviežiai keptu pyrago gabalėliu. Tuo pačiu susipažinti su
„Mūsų krautuvėlės“ siūlomomis prekėmis, susipažinti su naujausia informacija apie mūsų kraštą.
20. Gruodžio 4 d. TVIC pažymėjo Tarptautinę savanorio dieną. Iš Kultūros centro TVIC
perėmė stilizuotą avį, kurią perdavė Ukmergės kraštotyros muziejui. Taip miesto įstaigos ir
organizacijos veišino savanorystės idėją ir svarbą.
21. TVIC organizavo mokymus, skirtus „Geochacing“ žaidimui. Tai puiki galimybė nauja
forma susipažinti su Ukmergės miestu. „Geochacing“ yra tarptautinis žaidimas. Žaidimo svetainėje
yra įvestos vietų, kuriose paslėpti „lobiai“, koordinatės bei aprašoma objekto istorija. Jų
ieškodamas, žaidėjas susipažįsta su vietove ir turistiniais objektais. Sukūrus daugiau tokių objektų
Ukmergės rajone būtų pritraukta daugiau turistų iš viso pasaulio.
6.

2015 m. TVIC leidiniai

1.
Bendradarbiaujant su Ukmergės rajono savivaldybės Kultūros skyriumi ir Ukmergės
rajono savivaldybės sveikatos biuru išleistas lankstinukas – maršrutas „Sveikatingumo keliai Veprių
krateryje“.
2.
Teikta konsultacija rengiant leidinį „Ukmergė region your next investment location“,
kurį parengė ir išleido Invest Lithuania ir Ukmergės r. savivaldybė.
3.
Parengta ir išleista Ukmergės kraštą bei rajoną pristatanti knygelė „Ukmergės turizmo
gidas“.
7.

Su viešosiomis verslo paslaugomis susijusi veikla

Įgyvendinant su viešosiomis verslo paslaugomis susijusią veiklą buvo siekiama:
a)
užtikrinti viešųjų paslaugų verslui prieinamumą Ukmergės rajono savivaldybėje;
b)
sudaryti galimybes fiziniams asmenims, ketinantiems pradėti verslą, smulkiems ir
vidutiniams verslo (SVV) subjektams ir kt. lengvatinėmis sąlygomis gauti viešąsias paslaugas;
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c)
skatinti verslumą Ukmergės rajono savivaldybėje, prisidėti prie naujų įmonių steigimo
ir naujų darbo vietų kūrimo;
d)
prisidėti prie konkurencingumo didinimo Ukmergės rajono savivaldybėje;
e)
prisidėti prie naujų SVV subjektų steigimo regione ir padėti jau veikiantiems SVV
subjektams plėtoti savo veiklą, prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų, didinti konkurencingumą ir
veiklos efektyvumą.
Įgyvendinant su viešosiomis verslo paslaugomis susijusią veiklą (fiziniams asmenims
ketinantiems pradėti verslą, SVV subjektams), TVIC teikė verslo informacijos, konsultavimo ir
kitas paslaugas bei organizavo informacinius renginius, mokymus. Šias paslaugas TVIC teikė
ištisus metus.
Informacijos teikimo paslaugos. Verslo informacijos paslaugos dažniausiai teikiamos
kliento pageidavimu, telefonu, raštu, taip pat elektroniniu paštu bei teikiama žodžiu asmeniškai
atvykus į TVIC. Aktuali verslo informacija talpinama interneto tinklapyje www.ukmergeinfo.lt
(skiltyse „Verslas“, „Verslo renginiai“, „Naujienos“), kuri nuolat yra atnaujinama. Taip pat aktuali
verslo informacija siunčiama naujienlaiškiais.
2015 m. viešosios verslo informacijos paslaugos buvo teikiamos ištisus metus tokiais
klausimais: verslo pradžia nesteigiant įmonės (verslo liudijimo, individualios veiklos pažymos
įsigijimas, mokėtini mokesčiai, leidimai ir t.t.); įmonės steigimas (įmonių įregistravimo procedūra,
mokesčių sistema, darbo teisė, leidimai, licencijos ir t.t.); įmonės vidaus valdymas (vadyba,
projektų valdymas, kokybės vadyba, žmogiškieji ištekliai, finansų valdymas ir kt.); kitais aktualiais
klausimais (informacijos paieška IT sistemoje, mokėtini mokesčiai, deklaravimas, sutartys, su darbo
santykiais susiję klausimai ir kt.)
Fizinius asmenis, ketinančius pradėti verslą, domino, kaip ir kur įsigyti verslo liudijimus ar
individualios veiklos pažymas, kiek kainuos verslo liudijimas, kokie mokesčiai jų laukia įsigijus
verslo liudijimus ar individualios veiklos pažymas, kada ir kaip reiks deklaruoti veiklos pajamas,
ES ar kitos paramos gavimo galimybės. Taip pat domino įmonių steigimo ir įregistravimo
procedūra, įmonės teisinės formos pasirinkimo privalumai ir trūkumai, mokėtinų mokesčių
skirtumai bei buhalterinės apskaitos ypatumai pasirenkant įmonės teisinę formą, įmonės finansų
valdymas, sąnaudų ir pajamų apskaita, finansavimo šaltinių paieška, galimybė skolintis iš bankų ir
kt. aktuali informacija.
Verslo įmonių struktūros analizė pagal įmonių teisines formas rodo, kad gausiausia rajone
smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių grupė – uždarosios akcinės bendrovės (UAB), individualiosios
įmonės (IĮ). Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. norintieji pradėti savo verslą gali steigti naujos teisinės
formos įmonę – mažąją bendriją.
Fiziniai ir juridiniai asmenys informacijos dažniausia teiraudavosi IT arba telekomunikacijų
pagalba bei atvykdavo į TVIC.
Verslo pradžios krepšelis – tai čekis, suteikiantis teisę nemokamai gauti TVIC paslaugas
asmenims iki 29 metų, teikiamas pagal „Pirmųjų verslo metų krepšelį“. Čekiai dalinami renginių
metu. Renginius organizuojame susirinkus atitinkamam norinčiųjų gauti čekius asmenų skaičiui.
Asmuo, gavęs čekį ir norėdamas pasinaudoti pagal čekį teikiamomis paslaugomis, ne vėliau kaip
per 6 mėnesius nuo čekio gavimo dienos turi įkurti įmonę ir ją užregistruoti Lietuvos Respublikos
teisės aktų nustatyta tvarka. Su registracijos pažymėjimo kopija ir čekiu asmuo kreipiasi į TVIC ir
TVIC jam suteikiamos 50 valandų konsultacijos:

buhalterinės apskaitos vedimo klausimais;

darbo teisės ir saugos klausimais;

raštvedybos dokumentų tvarkymo klausimais;

sutarčių sudarymo klausimais;

licencijų, leidimų gavimo klausimais;

verslo finansavimo klausimais;

paramos verslui klausimais;

pareiginių nuostatų parengimo klausimais;

įmonės reklamos, komercinių pasiūlymų rengimo klausimais.
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Virtualaus biuro paslaugos: adreso suteikimas (adresas suteikiamas tik korespondencijai,
bet ne įmonės registravimui); pašto dėžutė; fakso siuntimo paslaugos (5 lapų); spausdinimo
paslaugos (150 lapų); kopijavimo paslaugos (50 lapų); skenavimo paslaugos (100 lapų); interneto
prieiga (50 val.).
Taip pat registruojama į 24 val. trukmės mokymus tokiomis temomis:

parama verslui;

verslo finansavimo galimybės;

buhalterinės apskaitos vedimo ir finansų apmokymai;

marketingo klausimai;

verslo plano klausimai;

derybų klausimai;

verslo procesų klausimai;

strateginio įmonės valdymo klausimai;

darbo teisės ir saugos klausimai;

raštvedybos dokumentų tvarkymo klausimai;

sutarčių sudarymo klausimai.
*Pirmųjų verslo metų paslaugų krepšeliai teikiami asmenims iki 29 m.
Mokymus organizuoja TVIC susidarius ne mažesnei kaip 10 interesantų grupei.
2015 m. gegužės 18d. Ukmergės TVIC kartu su Asociacija šachmatų klubu “JUODASIS
RIKIS”, UAB “Biuro” ir Ukmergės VMI dalyvavo respublikinėje akcijoje “Šioje šalyje nėra vietos
šešėliui”. Akcijos metu buvo lankomos Ukmergės miesto įmonės, prekybininkai, diskutuojama apie
skaidrų verslą siekiant didinti miestiečių sąmoningumą apie „šešėlio“ žalą miestui ir valstybei.
2014 m. spalio 15-17d. Ukmergės TVIC surinkęs vietos verslininkus, amatininkus ir
dizainerius dalyvavo „Baltic Fashion & Textile Vilnius” parodoje. Parodos metu Ukmergės
verslininkai, tautodailininkai ir amatininkai pristatė tekstilės, odos, bei megztus gaminius, kurie
susilaukė didelio susidomėjimo užsienio verslo atstovų atžvilgiu. Ukmergės verslininkai susitiko
bei pasidalino gera patirtimi su kitomis Lietuvos bei užsienio verslo įmonėmis bei amatininkais.
Tikimąsi, jog tai vėliau padės jiems plėtoti kuriamą verslą, skatins produkcijos realizaciją ne tik
Lietuvoje, bet ir užsienio valstybėse.
Suorganizuoti 2 susitikimai–diskusijos su Vilniaus teritorinės darbo biržos, Ukmergės
skyriaus projekto „Pasitikėk savimi“ dalyviais, dėl galimybių kurti verslą, darbo vietas sau ir
kitiems.
Suorganizuotas seminaras „Pradėk savo verslą“. 20 dalyvių išklausė informaciją apie
pirmuosius žingsnius, norint pradėti savo verslą, juridinės įmonės formos pasirinkimą, įmonės
registravimą, banko atstovas pristatė smulkaus ir vidutinio verslo finansavimo galimybes.
Suorganizuoti mokymai „Verslumo pagrindai“. Išklausę 4 valandų mokymus dalyviai gavo
dalyvavimą patvirtinančius pažymėjimus.
8.

Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo administravimas

Ukmergės rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo (toliau – SVV) rėmimo fondas
(toliau – Fondas) skirtas skatinti Ukmergės rajono savivaldybės ekonomikos plėtrą, didinti jos
konkurencingumą, teikiant finansinę paramą savarankiška ūkine komercine veikla užsiimantiems
fiziniams asmenims, įmonėms, viešosioms įstaigoms ir kitiems smulkaus ir vidutinio verslo
subjektams, verslo paramos institucijoms bei visuomeninėms verslininkų organizacijoms,
vykdančioms ekonominę veiklą arba teikiantiems viešąsias paslaugas verslui Ukmergės
savivaldybės teritorijoje ir atitinkantiems šių nuostatų reikalavimus.
Siekiant suteikti optimaliausias paslaugas smulkiam ir vidutiniam verslui buvo pasiūlyta
keisti SVV rėmimo fondo finansavimo tvarką ir priemones. Keičiant SVV rėmimo fondo
finansavimo priemones, iš buvusių 13-os liko 7-ios finansavimo priemonės. Atnaujinant tvarkas
buvo vykdytos verslo apklausos, atsižvelgta į naujoves versle. Pakeitus ir patvirtinus naujas SVV
rėmimo fondo tvarkas, bei paskelbus paraiškų priėmimą, 2015 metais buvo surinktos 42 paraiškos,
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iš jų 37 atitiko visus reikalavimus ir buvo svarstomos dėl subsidijavimo. Iš viso finansuotos 28
paraiškos.
Atnaujinus tvarkas, juntamas didesnis SVV rėmimo fondo aktualumas, sulaukta kaip niekad
didelis susidomėjimas iš verslininkų pusės.
2015 m. fondui skirtas finansavimas – 8 592 Eur. Įvyko trys SVV posėdžiai, kurių metu
buvo svarstomos 37 pateiktos paraiškos, bendra pateiktų paraiškų suma sudarė – 28 653,66 Eur;
bendra suma prašomoms subsidijoms sudarė – 16 835,72 Eur. SVV fondo parama pasinaudojo 28
smulkaus ir vidutinio verslo subjektai. Daugiausiai subsidijų skirta pagal 6-ąją tvarką „Naujai
įregistruotų SVV subjektų pradinių steigimosi išlaidų subsidijavimas“.
9.

Projektinė veikla

Projektas "Šventosios upės trasos Ukmergės rajone pritaikymas turizmui"
TVIC įgyvendina projektą "Šventosios upės trasos Ukmergės rajone pritaikymas turizmui"
pagal VP3 Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.3-ŪM-01-V-01 priemonę „Ekologinio
(pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra" (toliau
– Projektas).
Projekto tikslas – skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą, sukuriant viešojo turizmo
infrastruktūrą, kuri skirta ekologiniam (pažintiniam), aktyvaus poilsio turizmui kurti Ukmergės
rajone. Projekto uždavinys – įsigyti projektavimo ir kitas inžinerines paslaugas, įrengti Šventosios
upės pakrantės teritoriją, įrengti Šventutės kempingą bei atlikti lauko tinklų ir gerbūvio darbus.
Įgyvendinimo laikas. Projekto pradžia – 2009 m. birželio 8 d., Projekto pabaiga – 2012 m.
rugsėjo 28 d. (galutinė Projekto įgyvendinimo ataskaita patvirtinta 2013 m. sausio 4 d.)
Projekto vertė yra 855 574,31 Eur, Savivaldybės lėšos – 160 891,16 Eur.
Įgyvendinto projekto aprašymas. Projekto įgyvendinimo darbai vyko dvejose teritorijose.
Šventupės kaime ant upės kranto įrengtas kempingas, atitinkantis ES reikalavimus. Sutvarkyta
aplinka ir teritorija palapinių, kemperių bei automobilių stovėjimo aikštelėms, įrengtas pagrindinis
kempingo pastatas. Kempingas talpina 5 autopriekabas, 15 palapinių vietų, yra vaikų žaidimų,
automobilių stovėjimo aikštelės, pastatas su dušais, prausyklomis, skalbykla, tualetais, maisto
ruošimo patalpa. Teritorija yra saugi, ji aptverta, stebima vaizdo kameromis, pritaikyta žmonėms su
negalia.
Antroji teritorija – Šventosios upės pakrantė tarp Vilniaus ir Basanavičiaus gatvių.
Sutvarkyta pakrantės teritorija, įrengtas 2,5 metrų pločio apšviestas pėsčiųjų-dviračių takas, įrengta
vaikų žaidimų aikštelė, vandens kolonėlė, pontoninė prieplauka baidarėms, dviračių stovai,
pavėsinės.
Įgyvendintas „Šventosios upės trasos Ukmergės rajone pritaikymas turizmui" projektas
skatins vietinį ir atvykstamąjį turizmą, bus išspręsta apgyvendinimo vietų trūkumo problema sezono
metu, skatins aktyvųjį poilsį, kuris svarbus užtikrinant sveiką Ukmergės rajono gyventojų ir svečių
gyvenimo būdą ir sveikatą, atsiras galimybės populiarinti pažintinį, ekologinį, kultūrinį turizmą.
Vadovaujantis Verslo paramos agentūros taisyklėmis, įrengtas Šventupės kempingas viešojo
konkurso būdu turėjo būti atiduotas valdyti operatoriui. TVIC parengė nekilnojamojo turto nuomos
konkurso sąlygas. Neįvykus pirmajam konkursui, turtas išnuomotas paskelbus konkursą
pakartotinai – 2013 m. birželio 7 d. Nuomos sutartis pasirašyta su UAB „VIAPLASTAS“,
atstovaujamos direktoriaus Prano Paškevičiaus.
2013 m. birželio 20 d. sutartimi Nr. STR-04 nuomotojas įsipareigoja išnuomoti nuomininkui
5 metams TVIC valdomą nuosavybės teise nekilnojamąjį turtą (toliau – turtas) – nekilnojamąjį turtą
A. Vienuolio g. 15, Šventupės k., Vidiškių sen. Ukmergės rajono sav.:

kempingo pastatą (unikalus Nr. 4400-2471-3100, plane pažymėtas 1K1b, bendras
plotas – 181,86 kv. m);

ir kitus statinius (inžineriniai) – tvorą (unikalus Nr. 4400-2471-4694, plane pažymėtas
t; šaligatvis (unikalus Nr. 4400-2471-4418, plane pažymėtas b1); autoaikštelę (unikalus Nr. 4400-
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2471-4461, plane pažymėtas b2); autopriekabų aikštelę (unikalus Nr. 4400-2471-4507, plane
pažymėtas b3); palapinių su transporto priemonėmis aikštelę (unikalus Nr. 4400-2471-4550, plane
pažymėtas b4); žaidimų aikštelę (unikalus Nr. 4400-2471-4594, plane pažymėtas b5); gręžtinį šulinį
su vandentiekio tinklais (unikalus Nr. 4400-2471-4618, plane pažymėtas V); lietaus nuotekų tinklus
(unikalus Nr. 4400-2471-4683, plane pažymėtas L); buitinių nuotekų tinklus su valymo įrenginiais
(unikalus Nr. 4400-2471-4636, plane pažymėtas N).
Nuomininkas įsipareigoja mokėti nuompinigius – 667,00 Lt per mėnesį.
TVIC po Projekto užbaigimo kiekvienais metais teikia ataskaitą Lietuvos verslo
paramos agentūrai (LVPA), atsiskaito už Projekto rodiklių pasiekimą, t.y. pritrauktų turistų skaičių
per metus. 2015 m. pritrauktų turistų skaičius (per du metus nuo 2013m.) siekė 15 701 turistų.
Planuojama galutinį rodiklį pasiekti per 3 metus po Projekto įgyvendinimo. Pritrauktų turistų srautai
apskaičiuojami pagal baidarių nuomos paslaugų teikėjų pateiktas deklaracijas. Kempingas
operatoriui valdyti perduotas 2013 m. rugpjūčio mėn. 2015 m. turistus aptarnavo antrąjį sezoną priėmė 1 015 turistų.
Projektas „Inovacijos verslui Ukmergės rajone“
2015 m. TVIC įgyvendino projektą „Inovacijos verslui Ukmergės rajone“ (toliau – Inovacijų
projektas). Finansavimas skirtas iš Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto.
Įgyvendinimo laikas. Inovacijų projekto pradžia – 2015 m. spalio mėn., Inovacijų projekto
pabaiga – 2015 m. gruodžio mėn.
Inovacijų projekto vertė 3 792 Eur.
Inovacijų projekto rezultatai. Inovacijų projekto metu sukurtas inovatyvus, informatyvus
ir vizualiai patrauklus TVIC tinklapis, kuriame lankytojai gali rasti aiškiai ir sistemingai išdėstytą
informaciją, susijusią su verslo bei turizmo galimybėmis Ukmergės rajone.
Tinklapyje atnaujinta turizmo ir verslo paslaugas teikiančių objektų informacija, ko pasekoje
sulaukiama daugiau tinklapio lankytojų (apie 25%). Puslapis tapo patrauklesnis, lengviau
disponuojamas informacijos ieškantiems verslo atstovams, struktūriškai patogiau išdėstyta aktuali
informacija, įmonių kontaktai. Reklamos talpinimo galimybė verslo įmonėms, sulaukiama vis
daugiau suinteresuotų verslo subjektų dėmesio. Apie TVIC tinklapio atnaujinimą informacija buvo
pateikta vietinėje Ukmergės rajono žiniasklaidoje.
2015 m. spalio 15-17 dienomis Ukmergės TVIC kartu su Ukmergės verslininkais dalyvavo
tarptautinėje parodoje „Baltic Fashion & Textile. Vilnius“. Pranešimai apie parodą ir dalyvavusius
Ukmergės verslininkus buvo platinami Ukmergės rajono vietinėje spaudoje, Ukmergės TVIC
tinklapyje, informacija išsiųsta el. paštu. Apie vykusio renginio atgarsius duotas interviu Ukmergės
rajono žurnalistams, radijui bei televizijai.
Projektas ,,Dviračių žygis Prezidento A.Smetonos gimimo dienai paminėti“
2015 m. TVIC įgyvendino projektą ,,Dviračių žygis Prezidento A.Smetonos gimimo dienai
paminėti“ (toliau – Dviračių projektas).
Dviračių projektui finansavimas skirtas iš Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto.
Įgyvendinimo laikas. Dviračių projekto pradžia – 2015 m. balandžio mėn., Dviračių
projekto pabaiga – 2015 rugsėjo mėn.
Dviračių projekto vertė - 80 Eur.
2015 m. rugpjūčio 8 dieną TVIC kartu su Ukmergės dviračių mėgėjų ratu „Žaibas“ pakvietė
ukmergiškius į tradicinį 5-ąjį dviračių žygį, skirtą Prezidento A.Smetonos gimimo metinių
minėjimui. Nors lauke buvo virš 30 laipsnių karščio, į žygį susirinko gausus būrys entuziastų ir
sėkmingai pasiekė kelionės tikslą. Dviratininkai sudalyvavo „Miško brolių“ edukacijoje bei
„Smetoninių“ šventėje.
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Projektas „Gediminaičių dinastijos pėdsakais...“
2015 m. TVIC įgyvendino projektą „Gediminaičių dinastijos pėdsakais...“ (toliau –
Gediminaičių projektas).
Įgyvendinimo laikas. Gediminaičių projekto pradžia – 2015 m. gegužės mėn.,
Gediminaičių projekto pabaiga – 2015 m. rugsėjo mėn.
Gediminaičių projekto vertė – 2 500 Eur.
Rugsėjo 5 dieną TVIC vykdydamas projektą „Gediminaičių dinastijos pėdsakais“ ir
bendradarbiaujant su Pabaisko bendraminčių klubu, organizavo renginį Pabaisko mūšio 580 metų
jubiliejui paminėti. Daugybę žiūrovų sutraukusiame renginyje viduramžių ginkluote ir šarvais
pasidabinę kariai susirinkusiems demonstravo, kaip vyko pilno kontakto tų laikų kareivių kovos.
Visą dieną atvykusius svečius džiugino gausybė atrakcijų, užsiėmimų, ekspozicijų, rungčių, mugė.
Renginys sulaukė respublikinio dėmesio – apie renginį rašė respublikiniai dienraščiai, internetiniai
portalai, renginio ištraukos buvo rodomos ir per LRT televizijos laidą „Gimtoji žemė“. Šis
sėkmingai įgyvendintas projektas prisidėjo prie Ukmergės rajono populiarinimo.
IV.

TVIC TURTAS IR APSKAITOS POLITIKA

TVIC buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais
apskaitos principais: įmonės, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato,
kaupimo, atsargumo, neutralumo ir turinio svarbos.
Įstaigos apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais teisės
aktais:
1.
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu Nr. IX-574;
2.
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K- 372 „Dėl
pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės
atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo";
3.
Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu Nr. IX-1977;
4.
Kitais teisės aktais, reglamentuojančiais finansinę apskaitą.

Atsargos apskaitomos FIFO metodu. Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui
taikomi maksimalūs nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
2001 m. gruodžio 20 d. įstatymu Nr. IX-675.
Finansinės ataskaitos yra pateikiamos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – Eurais ir
Euro centais (Eur). Įmonė naudoja buhalterinę programą "Elit", kurią įsigijo 2007 m. birželio
mėnesį.
TVIC vykdomos ūkinės operacijos ir įvykiai pagal ekonominę jų prasmę yra grupuojami į
stambias grupes, kurios vadinamos finansinių ataskaitų elementais. Finansinių ataskaitų elementai
naudojami TVIC finansinei būklei ir veiklos rezultatams įvertinti. Balanse pateikti elementai –
turtas, įsipareigojimai ir nuosavas kapitalas, apibūdina TVIC finansinę būklę. Veiklos rezultatų
ataskaitoje pateikiami elementai – pajamos ir sąnaudos, naudojami TVIC veiklos rezultatams
įvertinti.
Dotacijų apskaita tvarkoma kaupimo principu, t.y. dotacijos arba jų dalys pripažįstamos
panaudotomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su dotacijomis susijusios sąnaudos.
1.

Nematerialus ilgalaikis turtas

Nematerialiuoju turtu laikomas nepiniginis, neturintis materialios formos turtas, kuriuo
įstaiga disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos.
Nematerialus turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, balanse
parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją.
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2.

Materialus ilgalaikis turtas

Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurį ketinama naudoti ilgiau kaip
vienerius metus ir kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė nei 868,86 Eur.
Ilgalaikis materialus turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, balanse
parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą. Nusidėvėjimas skaičiuojamas
tiesiniu metodu. Taikomi maksimalūs ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos 2001 m. gruodžio 20 d. įstatymu Nr. IX-675.
3.

Trumpalaikis turtas

Atsargoms priskiriamas turtas, skirtas sunaudoti per vienerius metus. Įsigijimo metu
atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina. Kitos su atsargų įsigijimu susijusios išlaidos,
kaip transporto, negrąžintini mokesčiai ir pan., priskiriamos to laikotarpio, kurį jos buvo patirtos,
sąnaudomis. Inventoriaus, kurį įsigijus perduodamas naudoti, vertė iš karto pripažįstamas
sąnaudomis.
4.

Dalininkų kapitalas

TVIC įstatinis kapitalas – 25 254,87 Eur. Kapitalas yra pilnai apmokėtas.
Per ataskaitinius 2015 metus TVIC patyrė 1714 Eur nuostolį.
5.

Dotacijos, subsidijos ir tikslinis finansavimas

Gautinas tikslinis finansavimas, dotacijos ir subsidijos apskaitoje registruojamos tik tada,
kai gaunama patikima informacija, kad lėšos bus gautos arba yra gautos.
Tikslinis finansavimas iš valstybės, savivaldybės biudžetų programoms ar projektams
įgyvendinti pajamomis pripažįstamas tą laikotarpį, kai patiriamos su programos ar projekto
vykdymu susijusios sąnaudos.
Lėšos ar gautas turtas, iš kitų šaltinių pajamomis pripažįstami tą laikotarpį, kai patiriamos
sąnaudos, sunaudojamas ar nudėvimas turtas.
2015 m. gruodžio mėn. 31 d. dotacijų likutį sudarė 6619 Eur. Tai yra pagal 2012 m.
lapkričio 30d. Perdavimo-priėmimo aktą Nr.(19.1.7)SŪ9-103 “Savivaldybės turto, perduodamo
valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir priėmimo aktą” perduotas ilgalaikis
materialus ir trumpalaikis turtas.
6.

Pajamos ir sąnaudos

Pajamos pripažįstamos kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos
uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomos tik ekonominės naudos
padidėjimas. TVIC uždirbtos pajamos per 2015 metus sudarė 22 855,76 Eur plius 130 320,96 Eur
finansavimo pajamos.
Sąnaudos, patirtos vykdant programas ir uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas,
apskaitoje registruojamos ir finansinėje atskaitomybėje parodomos taikant kaupimo principus,
neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudomis pripažįstama tik to ataskaitinio ar ankstesnių
laikotarpių dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. Išlaidos, nesusijusios
su per ataskaitinį laikotarpį uždirbtomis pajamomis, bet skirtos būsimųjų laikotarpių pajamoms
uždirbti, apskaitoje registruojamos ir finansinėje atskaitomybėje pateikiamos kaip turtas. Tais
atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį turėtų išlaidų neįmanoma susieti su konkrečių pajamų
uždirbimu ar ateinančiais laikotarpiais jos neduos pajamų, šios išlaidos pripažįstamos įstaigos
sąnaudomis tą laikotarpį, kurį buvo patirtos.
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Įsipareigojimai

7.

Įsipareigojimai apskaitoje registruojami ir finansinėje atskaitomybėje pateikiami jų verte
atsiradimo dieną. TVIC 2015 m. gruodžio 31 d. liko skolingas tiekėjams 4 904,28 Eur už suteiktas
paslaugas.
V.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Įstaigos nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga, internetinė svetainė, buhalterinė
programa. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nematerialiojo turto likutinė vertė – 6,66 Eur.
2. TVIC 2012 m. baigė vykdyti projektą “Šventosios upės trasos Ukmergės rajone pritaikymas
turizmui”. Projekto metu įsigytas ilgalaikis turtas atsispindi eilutėje pastatai ir statiniai. Ilgalaikio
materialiojo turto likutinė vertė yra 589 682,52 Eur.

Eil. Nr.

Turto pavadinimas

1

Programinė įranga

Likutis
pradžiai
2015-01-01
6,66

2

Pastatai ir statiniai

3
4

Įsigyta Nusidėvėjimas
-

-

Likutis
pabaigai
2015-12-31
6,66

632079,81

-

69453,00

562626,81

Kita įranga, prietaisai, įrankiai
ir įrengimai

11645,28

-

2612,96

9032,32

Transporto priemonės

0,29

-

-

0,29

-

72065,96

571666,08

1.
2.
3.
4.
VISO: 643732,04

Ataskaitiniame laikotarpyje perleisto ir nurašyto ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo
turto nebuvo.
TVIC naudojasi negyvenamosiomis patalpomis pagal 2006 m. kovo 26 d. su Ukmergės
rajono savivaldybe pasirašytą panaudos sutartį Nr.20-472 ir 2015-09-29 papildomą susitarimą
Nr.20-791. Bendras patalpų plotas yra 301,56 kv. m. Sutartis sudaryta 10 metų laikotarpiui. Už
minėtas patalpas įstaiga nuomos mokesčio nemoka.
3. Trumpalaikį turtą sudaro:





atsargos ir prekės , skirtos perparduoti – 790,85 Eur;
išankstiniai apmokėjimai – 1 470,7 Eur;
pirkėjų įsiskolinimas – 322,87 Eur.

TVIC pinigų ir jų ekvivalentų 2015 m. gruodžio 31 d. turėjo 1 663,93 Eur.

4. TVIC gauto finansavimo šaltiniai per ataskaitinius 2015 m.:
Eil. Nr.
1.

2.
3.

Programos (projekto) pavadinimas - Finansavimo
Finansavimo suma,
šaltiniai
Eur
Sutartis Nr. 20-299, 2015-03-03 ir sutartis Nr.20-780, 201509-24 „ Turizmo paslaugų plėtra Ukmergės rajone“ 51024,00
Ukmergės savivaldybės administracija
Sutartis Nr. 20-760, 2015-09-10, Nr.20-900, 2015-11-05
„Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo programa“ 8592,00
Ukmergės savivaldybės administracija
Sutartis Nr. 20-809, 2015m. 10mėn. „Verslumo skatinimo
3792,00
programa” – Ukmergės savivaldybės administracija
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4.
5.

Projektas „Gediminaičių dinastijos pėdsakais...“ – Lietuvos
Respublikos finansų ministerija (Lietuvos kultūros taryba)
Projektas „Dviračių žygis Prezidento A.Smetonos gimimo
dienai paminėti” - Ukmergės savivaldybės administracija
VISO:

2500,00
80,00
63488,00

5. TVIC 2015m. pajamos
Eil

Suma,
Eur

Pajamų pavadinimas

.Nr.

Mokymų, seminarų organizavimo
Pardavimai
Turizmo, konferencijų organizavimo paslaugos
Nuoma
Banko palūkanos
Vertimo paslaugų pajamos

1.
2.
3.
4.
5.
6.

VISO:

2160,06
2907,86
14950,11
2758,11
4,62
75,00
22855,76

6. TVIC 2015 m. sąnaudos

1.
2.
3.

Darbo užmokestis
Sodra
Garantinis fondas

Eil. Nr.

Viso:

Suma,
Eur
1450,34
136,09
702,26
1944,12
3268,10
688,80
382,87
8572,58

Viso:

Suma,
Eur
310,52
139,32
449,84

Elektra
Vanduo
Patalpų apsauga
Patalpų šildymas
Biuro išlaikymas
Nuoma (parduotuvė)
Atliekų išvežimas

Kitos sąnaudos

Eil. Nr.
1.
2.

Viso:

18756,10
5783,76
37,34
24577,20

Patalpų išlaikymas

Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Suma,
Eur

Darbuotojų išlaikymas

Eil. Nr.

Baudos ir delspinigiai
Banko komisiniai

Kitos veiklos sąnaudos

Suma,
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1.
2.
3.
4.
5.

Remonto ir eksploatacijos sąnaudos
Komp. programų priežiūros sąnaudos
Kanceliarinės ir pašto sąnaudos
Projektų sąnaudos
Mokesčių sąnaudos
Viso:
VI.

Eur
885,20
191,70
123,36
22458,00
215,34
23873,60

BAIGIAMOJI DALIS

Įgyvendinant programą „Turizmo paslaugų plėtra Ukmergės rajone“ per 2015 m. TVIC
suteikė 959 konsultacijas suinteresuotiems asmenims, įskaitant užklausas elektroniniu paštu bei
telefonu. TVIC apsilankė 775 turistai –iš jų 116 užsieniečiai; sudaryti individualūs maršrutai bei
maršrutai turistų grupėms po Ukmergės rajoną bei Lietuvą, organizuotos kelionės ir renginiai,
kuriuose dalyvavo Ukmergės gyventojai ir atvykę svečiai.
Teikiant viešas verslo paslaugas 2015 m. vykdytos verslo apklausos, teikiamos konsultacijos
verslo pradžios klausimais, suorganizuotas dalyvavimas tarptautinėse parodose skatinant naujų
kontaktų ir investuotojų paieškas. Atnaujintas ir pritaikytas verslui Ukmergės TVIC internetinis
puslapis. Atnaujinta SVV rėmimo fondo subsidijų teikimo tvarka.
Suorganizuota ir dalyvauta renginiuose, skirtuose Ukmergės rajono patrauklumo didinimui.
Ataskaitoje pateikti rezultatai rodo turizmo informacijos ir paslaugų organizavimo ir teikimo
poreikį Ukmergės rajone.
Direktorė

Lina Baublienė

