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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS UKMERGĖS TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO 

2016 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA 

I. BENDROJI DALIS 

Ukmergės rajono verslo informacijos centras (toliau – Centras) įsteigtas 2002 m. rugpjūčio 

12 d. Nuo veiklos pradžios VIC įvykdė centro patalpų rekonstrukciją (Kauno g. 16 a), įsigijo biuro 

įrangą, atliko pasirengimą veiklai. Ukmergės rajono VIC 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 TVIC 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 TVIC 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 5 darbuotojai (2 

darbuotoja vaiko auginimo atostogose). 
 

Dalininkai metų pradžioje ir pabaigoje, jų dalis dalininkų kapitale 

Eil. 

Nr.  

Įstaigos pavadinimas Dalininko įnašo 

dydis (tūkst. Lt) 

2016.01.01 

Pokytis per 

2016 metus 

Dalininko 

įnašo dydis 

(tūkst. Eur) 

2016.12.31  

1. LR Ūkio ministerija 76,2 - 0,00 

2. 
Ukmergės rajono 

savivaldybės Taryba 
11,0 - 0,00 
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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 Lietuvos verslo paramos 

agentūrai (toliau – LVPA), ataskaitų rengimas VMI ir VSDFV, finansinės atskaitomybės 

sudarymas. 

Vadybininkė-administratorė. 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 tekstinę informaciją 

portale www.ukmergeinfo.lt; teikti konsultacijas turizmo verslo paslaugų klausimais juridiniams ir 

fiziniams asmenims; rinkti, rengti, leisti ir platinti informacinius bei kartografinius leidinius apie 

turizmo paslaugas, lankomus objektus ir vietoves. Bendradarbiauti su turizmo paslaugų tiekėjais, 

skatinti turizmo verslo plėtrą, vykdyti kitas administracines funkcijas.  

Vadybininkė-pardavėja. Pagrindinės funkcijos – teikti konsultacijas turizmo paslaugų 

klausimais juridiniams ir fiziniams asmenims; teikti kelionių organizavimo, maršrutų sudarymo ir 

turizmo informavimo paslaugas; rinkti, kaupti ir nemokamai teikti informaciją bei platinti 

informacinius bei kartografinius leidinius apie turizmo paslaugas, lankomus objektus, rengti ir 

atnaujinti kiekvieną mėnesį informaciją apie renginius portale www.ukmergeinfo.lt; teikti ataskaitas 

Lietuvos valstybiniam turizmo departamentui. Bendradarbiaujant su Ukmergės rajono menininkais, 

tautodailininkais, amatininkais, ūkininkais sudaryti ir nuolatos atnaujinti produktų asortimentą 

prekybai.  

Valytoja – prižiūri ir atsako už TVIC patalpų švarą. 

 

Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius 2016 metų pradžioje ir pabaigoje: 

* viena darbuotoja vaiko priežiūros atostogose 

III. ĮSTAIGOS VEIKLOS APŽVALGA 

2016 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 ir kt. veikla. 

Eil. 

Nr. 

Pareigos Darbo apimtis 

metų pradžioje 

Darbo apimtis 

metų pabaigoje 

1. Direktorė 1  etatas 1 etatas 

2. Finansininkė  0,5  etato 0,5 etato 

3. Vadybininkė-administratorė 1 1 

4. Vadybininkė-pardavėja 1  etatas 1  etatas 

5. Informatikos inžinierius-konsultantas nėra nėra 

6. Valytoja 0,5 etato 0,5 etato 

 Iš viso etatų: 4 4 

 Darbuotojų skaičius 5* 5* 

http://www.ukmergeinfo.lt/
http://www.ukmergeinfo.lt/
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1. 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 renginių, mugių ir parodų pagalba; reklamavo ir viešino rajone teikiamas paslaugas 

spaudos, interneto ir kt. priemonių pagalba; organizavo pažintinius turus turizmo paslaugų 

tiekėjams, plėtojo turizmo paslaugų įvairovę bei kokybę; plėtojo turizmo informacijos sistemos 

galimybes; skatino miesto bendruomenę prisidėti prie turizmo plėtros; skatino turizmo paslaugų 

sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimą. 

Per 2016 m buvo suteikta konsultacijų – 4171 (įskaitant užklausas elektroniniu paštu bei 

telefonu), centre apsilankė turistų – 4040, iš jų 306 užsieniečiai, sudaryta 18 individualių maršrutų 

bei maršrutų turistų grupėms po Ukmergės rajoną ir Lietuvą.  

 

TVIC lankytojų statistika 2016 m. 

Kelių metų duomenys rodo, jog 2013 m. TVIC sulaukė 430 interesantų, 2014 m. – 668, 

2015 m. – 775, o 2016 metais – 4171. Palyginus su praėjusias metais, TVIC lankytojų skaičius 

gerokai padidėjo. Tam įtakos turėjo 2015 metais atidarytas naujas TVIC filialas, esantis patogioje ir 

matomoje vietoje (Kauno g. 1), taip pat intensyvus darbas bendradarbiaujant su Valstybiniu turizmo 

departamentu prie Ūkio ministerijos, kelionių organizatoriais, žiniasklaida, dalyvavimas 

renginiuose.  

2016 m. turistų srautas su nežymiais svyravimais išsilaikė net per tris ketvirčius. Tokios 

tendencijos pastebimos ir visoje Lietuvoje.  

 

Turistų statistika Ukmergės rajone per 2013 – 2016 metus 

 

Statistika rodo, jog į TVIC daugiausia kreipiasi Lietuvos piliečiai, besidomintys tiek 

vietinio, tiek išvykstamojo turizmo klausimais. Tačiau pastebimas ir užsienio turistų skaičiaus 

augimas. 2014 m. į TVIC kreipėsi 68 užsienio turistai, 2015 m – 176, o 2016 metais – 306. Reikia 

atkreipti dėmesį, kad 2016 metais daugiausiai turistų buvo iš Latvijos, šoktelėjo ir Izraelio piliečių 

apsilankymas. Pastarųjų turistų skaičių galėjo įtakoti ir vykdomi projektai susiję su žydų kultūros 
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paveldo puoselėjimu. Siekiant didesnio užsienio turistų srauto nuspręsta dalyvauti užsienio turizmo 

parodose, bei intensyviai bendradarbiauti su Žydų kultūros paveldo kelio asociacija.  

 

Užsienio turistų statistika Ukmergės rajone per 2013 – 2016 metus 

 

Ukmergės krašto turizmo išteklių pristatymas ir viešinimas 

Viešinant Ukmergės kraštą aktyviai dirbama internetinėje erdvėje. Pastoviai yra atnaujinama 

internetinė svetainė www.ukmergeinfo.lt. Šioje svetainėje išsamiai pateikta informacija yra 

naudinga ne tik turistui, bet ir vietiniam verslininkui bei miesto gyventojui. 

Ukmergės turizmo paslaugos pristatomos ir socialiniame tinklalapyje „Facebook“. 2012 m. 

centras sukūrė paskyrą, kurioje kasdieną pateikiama naujausia informacija apie renginius, 

eksponuojamos įdomios nuotraukos su Ukmergės vaizdais, pateikiami įdomūs faktai apie Ukmergę, 

reklamuoji vykstantys renginiai. TVIC užmezgė kontaktus su jaunais, perspektyviais fotografais, 

kurie centrui leidžia naudotis reprezentatyviomis Ukmergės rajono nuotraukomis, fotoreportažais. 

Šių nuotraukų dėka buvo pradėtas įrašų ciklas kiekvieną savaitę socialinio tinklapio paskyroje  

pristatantis po vieną lankytiną objektą mūsų rajone. 2016 m. pabaigoje Ukmergės TVIC paskyra jau 

turėjo 2800 gerbėjų, kurie aktyviai sekė ir dalinosi naujienomis su draugais. Kai kurios minėtoje 

paskyroje publikuojamos naujienos pasiekia net iki 10 000 „Facebook“ vartotojų. 

Bendradarbiaujant su fotografu Mantu Kristijonu Kuliešiumi buvo sukurtas meninis 

trumpametražis filmas „Atmerk akis“, kuris pristatė Ukmergės rajoną skirtingais metų laikais. Šis 

filmas sulaukė virš 12 tūkstančių peržiūrų. 

Iki šiol tęsiamas bendradarbiavimas su įvairiais, turistinę informaciją teikiančiais 

internetiniais portalais, juose atnaujinama informacija apie lankytinus Ukmergės rajono objektus. 

Išplatinus informaciją tikimąsi didėjančio užsienio bei Lietuvos turistų srauto Ukmergės rajone. 

Informaciniai mainai vykdomi su 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. 

Pastebima, jog internetinėje erdvėje labiau pasiekiami yra jaunesnio amžiaus žmonės, tuo 

tarpu vyresni naujienas sužino iš spaudos bei plakatų. Todėl aktyviai bendradarbiaujama ir su 

http://www.ukmergeinfo.lt/
http://www.visikeliai.lt/
http://www.apleisti.lt/
http://www.turizmogidas.lt/
http://www.gediminids.eu/
http://www.manofestivalis.lt/
http://www.einam.lt/
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žiniasklaida. Per 2016 metus informacija apie Ukmergės lankytinus objektus, renginius, projektus 

buvo publikuota vietiniuose laikraščiuose „Gimtoji žemė“, „Ukmergės žinios“, taip pat žurnale 

„Kelionės ir pramogos“, reklaminiame leidinyje „Sportland“, Lietuvos ryto laikraštyje, žinių 

portaluose  www.15min.lt.; www.lrytas.lt, www.delfi.lt. Bendradarbiaujama su LRT televizija, 

kurios dėka buvo parodytas ne vienas reportažas apie Ukmergės krašto žmones, renginius kitus 

svarbius įvykius. 

Surengti 8 turizmo galimybių ir turizmo išteklių Ukmergės rajone pristatymai moksleivių, 

miesto svečių grupėms. Pristatymo metu pateikta vizualinė medžiaga apie Ukmergės rajono turizmo 

galimybes, pristatyta vietos tautinio paveldo produkcija. 

Sausio mėnesį Ukmergės kraštas ir lankytinos vietos pristatytos tarptautinėje „Adventur 

2016“ parodoje. Šioje parodoje buvo pristatytos ne tik lankytinos vietos, bet ir turizmo paslaugų 

tiekėjai, kurie kartu padėjo garsinti mūsų kraštą. Parodoje buvo pristatyti ir tradiciniai Ukmergės 

renginiai „Smetoninės“ bei „Deltuvos mūšis“. 

Spalio mėnesį, bendradarbiaujant su Ukmergės rajono vietos veiklos grupe, dalyvauta 

parodoje „Sprendimų ratas 2016“, kurios metu pristatyti Ukmergės rajono lankyti objektai, šventės, 

amatininkai bei menininkai. 

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, turizmo paslaugų teikėjais, kitomis 

organizacijomis bei įstaigomis. 

  

TVIC dalyvavimas renginiuose 

 

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, užmegzti kontaktai su 

naujais partneriais, kurių dėka buvo vystomas miesto patrauklumas ir pritrauktos naujos lėšos kitų 

renginių organizavimui. Per 2016 metus TVIC suorganizavo ar prisidėjo organizuojat prie daugiau 

kaip dvidešimt renginių. Kai kurie renginiai sulaukė didelio žiniasklaidos ir lankytojų dėmesio. 

Pagrindiniai renginiai: 

1. 2016-01-30 bendradarbiaujant su Ukmergės rajono sveikatos biuru, Ukmergės rajono 

švietimo ir sporto skyriumi suorganizuota Žiemos sveikatos ir sporto šventė „Mesk sofą tepk slides. 

Renginio metu vyko populiarių atlikėjų koncertai, sporto pramogos ir maitinimas. 

2. 2016-02-16 bendradarbiaujant su Ukmergės jaunimu suorganizuota akcija „Su gimimo 

diena, Lietuva“. Sukurtas filmukas, kuris buvo išsiųstas į prezidentūrą. Filmuku buvo dalinamasi ir 

internetinėje erdvėje. 

3. 2016-03-11 bendradarbiaujant su VšĮ “Lyderių karta“ ir Ukmergės rajono jaunimo 

organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ tradiciškai organizuota akcija „Mes mylim Lietuvą 

Ukmergėje“. Iš žmonių ir spalvotų lapų buvo suformuota širdis. Akcijos nuotraukos buvo 

platinamos internetinėje erdvėje. 

4. 2016-05-11 – 09-07 prisidėta organizuojant „Ukmergės fabrikų kroso taurė“. Jį sudarė 

keturi etapai, kuriuose buvo sulauktas gausus lankytojų skaičius ne tik iš Ukmergės rajono, bet ir iš 

visos Lietuvos. TVIC buvo atsakingas už viešinimą, savanorių darbą.  

5. 2016-03-31 bendradarbiaujant su Ukmergės technologijų ir verslo mokykla sudalyvauta 

mugėje „Aš einu ten, kur man įdomu“. Mugės metu buvo pristatomi Ukmergės krašto lankytini 

objektai, turizmo paslaugų tiekėjai, ūkininkai, amatininkai ir menininkai.  

6. 2016-04-22 bendradarbiaujant su Ukmergės viešbučiu „Big Stone“ surengta konferencija 

„Žydų paveldas Ukmergėje“, kurios metu pristatytas naujas žydiškų patiekalų meniu. Ši verslo 

iniciatyva suteikė galimybę gerinti Ukmergės turizmo paslaugų kokybę, plėsti turizmo paslaugas. 

7. 2016-04-23 prisidėta organizuojant Lietuvos skautų suvažiavimą. Per šią šventę 

Ukmergėje apsilankė virs 2000 skautų iš visos Lietuvos. 

http://www.15min.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.delfi.lt/
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8. 2016-05-13 pristatytas projektas „Ukmergės meniu“, kuris apjungė 13 Ukmergės rajono 

maitinimo įstaigų. Šiuo projektu siekta „sustabdyti“ pravažiuojantį turistą mieste. 

9. 2016-05-28 prisidėta organizuojant Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacijos (toliau 

– PTO) turizmo vadovų susitikimą. Apie įvykusį vizitą buvo rašoma ne tik žiniasklaidoje, bet 

informacija apie Ukmergės rajono lankytinas vietas buvo patalpinta ir PTO tinklapyje. 

10. 2016-08-19 paminėta tarptautinė fotografų diena. Bendradarbiaujant su fotomenininkų 

klubu Naujųjų medijų meno klubu „Pozityvas“, Ukmergės rajono jaunimo organizacijų sąjunga 

„Apskritasis stalas“ ir Ukmergės kultūros centru eksponuota fotografijų apie Ukmergę paroda ir 

rodytas kinas po atviru dangumi. 

11. 2016-09-03 bendradarbiaujant su Pabaisko krašto bendraminčių klubu organizuotos 

„Vištų lenktynės 2016“. Šis renginys sulaukė itin didelio populiarumo. Lankytojai ir dalyviai 

atvyko ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio. LRT televizijos pristatytas reportažas buvo rodomas ne 

tik nacionaliniame Lietuvos televizijos kanale, bet ir kitose Europos nacionaliniuose kanaluose, 

tokiuose kaip Deutsche Welle ir kt. Tad šitas renginys pristatė Ukmergės kraštą visai Europai. 

12. 2016-09-22 tradiciškai prisidėta organizuojant renginį „Diena be automobilio“. 

Ukmergės miesto stadione buvo suformuotas didelis dviratis iš renginyje dalyvavusių dviratininkų 

ir jų dviračių. Šio kūrinio nuotrauka buvo patalpina radijo stoties Extra FM socialinio tinklapio 

paskyroje pažymint, kad Ukmergė originaliai mini tarptautinę dieną be automobilio ir taip prisideda 

prie žemės išsaugojimo. Ši paskyra turi virš milijono sekėjų. 

13. 2016-12-15 dalyvauta Valstybinio turizmo departamento organizuotame renginyje 

„Turizmo sėkmingiausieji 2016“. Šio renginio metu Ukmergės rajoną reprezentavo Ukmergės 

turizmo paslaugų tiekėjai, o TVIC buvo nominuotas kaip vienas sėkmingiausių 2016 metų turizmo 

informacijos/lankytojų centrų Lietuvoje. 

 

2016 m. TVIC parengė ar prisidėjo prie šių leidinių parengimo: 

1. Parengta ir išleista Ukmergės kraštą bei rajoną pristatanti knygelė „Ukmergės turizmo 

gidas“. Ji buvo išversta ir į anglų kalbą. 

2. Bendradarbiaujant su Ukmergės maitinimo įstaigomis išleistas informacinis leidinys 

„Ukmergės meniu“.  

3. Atnaujintas ir išleistas informacinis leidinukas „Sveikas – aš Ukmergės senamiestis“. 

 

2. Su viešosiomis verslo paslaugomis susijusi veikla 

Įgyvendinant su viešosiomis verslo paslaugomis susijusią veiklą buvo siekiama: 

1. užtikrinti viešųjų paslaugų verslui prieinamumą Ukmergės rajono savivaldybėje; 

2. sudaryti galimybes fiziniams asmenims, ketinantiems pradėti verslą, smulkiems ir 

vidutiniams verslo (toliau – SVV) subjektams ir kt. lengvatinėmis sąlygomis gauti viešąsias 

paslaugas; 

3. skatinti verslumą Ukmergės rajono savivaldybėje, prisidėti prie naujų įmonių steigimo 

ir naujų darbo vietų kūrimo; 

4. prisidėti prie konkurencingumo didinimo Ukmergės rajono savivaldybėje; 

5. 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 visus 

metus. 

Informacijos teikimo paslaugos. Verslo informacijos paslaugos teikiamos dažniausiai 

kliento pageidavimu, telefonu, raštu, taip pat elektroniniu paštu bei žodžiu klientui asmeniškai 

atvykus į TVIC. Aktuali verslo informacija talpinama interneto tinklapyje www.ukmergeinfo.lt 

http://www.ukmergeinfo.lt/
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(skiltyse „Verslas“, „Verslo renginiai“, „Naujienos“). Informacija nuolat yra atnaujinama. taip pat 

aktuali verslo informacija siunčiama naujienlaiškiais. 

2016 m. viešosios verslo informacijos paslaugos buvo teikiamos visus metus šiais 

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 rajone gausiausia 

smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių grupė – uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) ir 

individualiosios įmonės (toliau – 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 elektroniu būdu arba 

telekomunikacijų pagalba bei atvykdavo į TVIC. 

Renginiai: 

1. 2016-03-08 organizuota Ukmergės rajono turizmo paslaugų tiekėjų konferencija. Jos 

metu susirinkusiesiems pateikta informacija apie Lietuvos turizmo rinką, jos galimybes ir naujoves. 

Pranešėjai – Ūkio ministerijos turizmo politikos skyrius, Lietuvos kaimo turizmo sodybų asociacija 

ir Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos.  

2. 2016-03-17 organizuotas Ukmergės rajono maitinimo įstaigų susirinkimas, kurio metu 

pradėtas vystyti projektas „Ukmergės meniu“. Projekto tikslas kompleksiškai ir patraukliai pristatyti 

Lietuvai Ukmergės rajono maitinimo įstaigas. Sukurtas projektas padėjo konkuruoti Lietuvos 

rinkoje, verslas gavo naudingos informacijos reklamos srityje, užsimezgė bendradarbiavimas. 

Projektas tęstinis. 

3. 2016-06-06 prisidėta organizuojant akciją „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“, kuria 

siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į šešėlinės ekonomikos mąstą bei žalą valstybei ir 

kiekvienam jos gyventojui. Akcijos savaitę kartu su skaidrios ir veiksmingos valstybės idėją 

remiančiais valstybės tarnautojais, visuomenės veikėjais, verslininkais, nevyriausybinių 

organizacijų vadovais Lietuvos miestuose ir miesteliuose skleidžiama žinia, kad kiekvienas galime 

rinktis skaidrų verslo ir veiklos kelią ir prisidėti prie bendros valstybės gerovės kūrimo. 

4. Organizuoti 2 susitikimai–diskusijos su Vilniaus teritorinės darbo biržos Ukmergės 

skyriaus projekto „Pasitikėk savimi“ dalyviais dėl galimybių kurti verslą, darbo vietas sau ir 

kitiems. 

5. 2016-10-27 organizuota turizmo sezono uždarymo konferencija Ukmergės rajono turizmo 

paslaugų tiekėjams. Konferencijos metu buvo pristatyti praėjusio turizmo sezono rezultatai, aptarti 

įgyvendinti projektai, diskutuota dėl naujų galimybių turizmo paslaugų plėtroje. 

 

Nemokamos informacinės–konsultacinės ir mokymo paslaugos suteiktos 285 rajono SVV 

subjektams. Virš 50 tikslinės grupės atstovų sustiprino savo gebėjimus verslo srityje.  

Organizuojamų renginių metu apklausti dalyviai bei išsiaiškinti jų poreikiai viešosioms 

verslo paslaugoms ateityje. Gauta informacija bus panaudota sudarant kitų mokymų, seminarų ir 

informacijos sklaidos renginių grafikus. Visa tikslinėms grupėms aktuali informacija teikiama 

telefonu, elektroniniu paštu, talpinama internetinėje svetainėje www.ukmergeinfo.lt. 

http://www.ukmergeinfo.lt/
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3. Programinė ir projektinė veikla  

Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo administravimas 

Ukmergės rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo 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 Fondo 

veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. 

2016 m. Fondui skirtas finansavimas – 9000 Eurų. 2016 m. įvyko trys SVV posėdžiai, kurių 

metu buvo svarstomos 36 pateiktos paraiškos. Bendra pateiktų paraiškų suma sudarė – 178 462,53 

Eur. Bendra suma prašomoms subsidijoms sudarė – 16 553,61 Eur. Fondo parama pasinaudojo 31 

SVV subjektas. Daugiausiai subsidijų skirta pagal priemonę „Viešinimo bei reklamos priemonių 

dalinis subsidijavimas“ bei priemonę „Naujai įregistruotų SVV subjektų pradinių steigimosi išlaidų 

subsidijavimas“. 

 

Projektas "Šventosios upės trasos Ukmergės rajone pritaikymas turizmui"  

Projektas įgyvendintas 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". 

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: 2 954 127,00 Lt 

Savivaldybės lėšos: 555 524,99 Lt 

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. 2013 metų birželio 20 d. nuomos konkursą laimėjo UAB 

„VIAPLASTAS“. Tačiau 2016 metų sausio 1 d. UAB „VIAPLASTAS“, atstovaujamas direktoriaus 
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Prano Paškevičiaus, nutraukė nuomos sutartį. Buvo skelbiamas dar vienas viešasis nekilnojamojo 

turto nuomos konkursas, kurį 2016 m. birželio 17 d. laimėjo Ukmergės rajono Šventupės kaimo 

bendruomenė, atstovaujama pirmininko Vytauto Adolfo Marčiausko. 

2016 m. birželio 30 d. sutartimi Nr. TVIC 20162 nuomotojas įsipareigojo išnuomoti 5 

metams nuomininkui TVIC valdomą nuosavybės teise nekilnojamąjį turtą (toliau – turtas) – 

nekilnojamąjį turtą A. Vienuolio g. 15, Šventupės k., Vidiškių sen. Ukmergės rajono sav.: 

- kempingo pastatas (unikalus Nr. 4400-2471-3100, plane pažymėtas 1K1b, bendras plotas – 

181,86 kv. m); 

- kiti statiniai (inžineriniai) – tvora (unikalus Nr. 4400-2471-4694, plane pažymėtas t; 

šaligatvis (unikalus Nr. 4400-2471-4418, plane pažymėtas b1); autoaikštelė (unikalus Nr. 4400-

2471-4461, plane pažymėtas b2); autopriekabų aikštelė (unikalus Nr. 4400-2471-4507, plane 

pažymėtas b3); palapinių su transporto priemonėmis aikštelė (unikalus Nr. 4400-2471-4550, plane 

pažymėtas b4); žaidimų aikštelė (unikalus Nr. 4400-2471-4594, plane pažymėtas b5); gręžtinis 

šulinys su vandentiekio tinklais (unikalus Nr. 4400-2471-4618, plane pažymėtas V); lietaus nuotekų 

tinklai (unikalus Nr. 4400-2471-4683, plane pažymėtas L); buitinių nuotekų tinklai su valymo 

įrenginiais (unikalus Nr. 4400-2471-4636, plane pažymėtas N).  

Nuomininkas įsipareigojo mokėti nuompinigius – 70 Eurų per mėnesį. 

TVIC kiekvienais metais teikia ataskaitą po projekto užbaigimo LVPA, atsiskaito už 

projekto rodiklių pasiekimą, t.y. pritrauktų turistų skaičių per metus. 2014 m. pritrauktų turistų 

skaičius (per du metus nuo 2013 m.) siekė 8800 turistų. Kadangi per trejus metus po projekto 

baigimo pritrauktų turistų skaičius turėjo būti 46 000 turistų, su LVPA buvo suderintas naujas 

turistų skaičiavimo metodas, tad 2016 metais projekto rodikliai buvo pasiekti. Nuo 2013 metų iki 

2016 metų Ukmergės rajone apsilankiusių turistų skaičius siekė virš 47 000. Turistų skaičiui 

patikslinti buvo vadovaujamasi Lietuvos statistikos departamento duomenimis. 

Programa : Viešosios infrastruktūros plėtros programa 

Kūrybinių dirbtuvių ir konkursų organizavimas (5000 Eur) 

Buvo suorganizuotas metalo meno skulptūrų pleneras „Balandžių daug Ukmergėj“. Buvo 

pasirūpinta plenero dalyvių apgyvendinimu ir maitinimu. Dalyviai buvo aprūpinti medžiagomis 

plenero objektų sukūrimui. Surengtas plenero atidarymas – atvyko architektas A. Kaušpėdas, 

organizuota diskusija su vietiniais architektais. Buvo viešinamos plenero veiklos – reportažas LRT 

televizijoje laidoje „Panorama“, straipsniai vietinėje ir respublikinėje spaudoje. Surengtas darbų 

pristatymas su koncertinė programa. Plenero dalyviams suorganizuotos dvi edukacinės programos 

Ukmergės rajone. 

 

Kultūros paslaugų plėtros programa 

Gyvosios istorijos festivalių organizavimas ( 5000 Eur) 

Buvo suorganizuotos gyvosios istorijos festivalis „Vilkmergės (Deltuvos) mūšis 1812-

2016“. 

Suorganizuota Vilkmergės Deltuvos mūšio inscenizacija, kurią komentavo profesionalūs 

istorikai. Įrengta karių stovykla, kurioje apgyvendinta virš šimto inscenizacijos dalyvių iš Lietuvos, 

Lenkijos, Rusijos, Baltarusijos. Prieš mūšio inscenizaciją, kuri buvo numatyta kaip festivalio 

kulminacija, vyko muzikiniai pasirodymai, amatininkų edukacijos, pramoginė programa šventės 

dalyviams. Taip pat veikė mugė bei atrakcionų ir pramogų zona. 

 

2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos 

bendradarbiavimo per sieną programa (Europos sąjungos struktūriniai fondai) 

Vadovaujantis paskelbtu kvietimu teikti paraiškas pagal 2014-2020 metų Europos 

kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą, 

TVIC kartu su partneriais parengė paraišką pagal programos 3 teminį tikslą „Vietos kultūros 

palaikymas ir istorinio paveldo išsaugojimas“ projekto „Kūrybinė teritorija Rundalėje, Svisločiuje, 

Ukmergėje“ finansavimui gauti. Projekto pareiškėjas – Rundalės savivaldybė (Latvijos Respublika); 

partneriai – TVIC, Svisločiaus vykdomasis komitetas (Baltarusijos Respublika). 
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2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos 

bendradarbiavimo per sieną programa remia trišalį bendradarbiavimą įvairiose srityse. Rengiamas 

projektas „Kūrybinė teritorija“ atitinka 3 teminį programos tikslą „Vietos kultūros palaikymas ir 

istorinio paveldo išsaugojimas“.  

Pasinaudojant 2014-2020 m. ES fondų parama numatoma remontuoti buvusį Dailės 

mokyklos pastatą (Vasario 16-osios g. 11, Ukmergė), kuris yra kultūros paveldo objektas. Pastate 

planuojama įkurti muzikos studiją, fotografijos studiją, edukacinę klasę, neformalaus ugdymo klasę, 

salę renginiams ir parodoms. Veikloms vykdyti nėra numatyta įranga, todėl parengtas aukščiau 

minėtas projektas, kurio metu siekiama įsigyti įrangos muzikos studijai, fotostudijai, edukacinei 

klasei, neformalaus ugdymo patalpoms, renginių ir parodų salei. Taip pat projekto įgyvendinimo 

metu numatoma remontuoti buvusios Dailės mokyklos sklype esančius ūkinius pastatus, pritaikant 

juos kūrybai ir meninei saviraiškai (seminarų, plenerų, mokymų organizavimui); organizuoti 

mokymus Ukmergės gyventojams surengiant seminarus muzikos, fotografijos, tekstilės-dizaino, 

kulinarinio paveldo temomis, dalytis gerąja patirtimi su projekto partneriais iš Latvijos ir 

Baltarusijos. 

Projekto įgyvendinimas numatomas 2018-2019 m. 

Bendra projekto vertė – iki 1.000.000,00 Eurų (3 partneriai), finansinė TVIC dalis – iki 

100.000,00 Eurų, iš jų – iki 90.000,00 Eurų ES fondų lėšos (90 proc.), iki 10.000,00 Eurų – 

Ukmergės rajono savivaldybės indėlis (10 proc.) 

Laukiama projekto įvertinimo rezultatų.  

 

VšĮ „Kosakovskių institutas“ steigimas 

2016 10 04 Ukmergėje įsteigta viešoji įstaiga „Kosakovskių institutas“. Jos steigėjai Jono 

Eustachijaus Kosakovskio fondas įsikūręs Varšuvoje (Fundacja Kossakowskiego) ir TVIC. 

VšĮ „Kosakovskių institutas“ veiklos tikslai – tenkinti viešuosius interesus socialinėje, 

švietimo, kultūros ir meno srityje, tyrinėjant, taip pat populiarinant XIX amžiuje ne tik Lietuvoje, 

bet ir visoje Europoje garsios ir įtakingos Kosakovskių giminės bei kitų Lietuvos didikų giminių 

kultūrinį ir istorinį paveldą, indėlį į kultūros, švietimo ir visuomenės bei meno sferas. Naujoji 

įstaiga dirbs tiriamąjį bei švietimo darbą, rengs parodas, ekspozicijas, iš užsienio kalbų išvers ir 

išleis tematiškai susijusius leidinius, taip pat sujungs, studijuos bei populiarins Lietuvos didikų 

archyvus, organizuos šviečiamojo lavinimo pobūdžio kultūrinius bei kūrybinius laisvalaikio 

visuomeninius renginius, palaikys ryšius ir bendradarbiaus su panašią veiklą vykdančiomis 

Lietuvos ir užsienio šalių valstybinėmis ir nevalstybinėmis įstaigomis. 

 

Širvintų Giedraičių istorinis karinis parkas 

2016 01 08 Molėtų rajone Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazijoje buvo pasirašytas 

ketinimų protokolas dėl regioninio Širvintų–Giedraičių karinio–istorinio parko kūrimo. Suvienyti 

jėgas, siekiant tinkamai įamžinti protėvių žygdarbius, ugdyti pilietiškumą ir patriotiškumą, kurti 

infrastruktūrą, patrauklią Lietuvos ir užsienio turistui, pasižadėjo Molėtų rajono savivaldybė, 

atstovaujama mero S. Žvinio, Širvintų rajono savivaldybė, atstovaujama mero pavaduotojos I. 

Vasiliauskienės, Ukmergės rajono savivaldybė, atstovaujama mero R. Janicko, Lietuvos šaulių 

sąjunga, atstovaujama vado pavaduotojo atsargos plk. ltn. G. Zauros, Lietuvos kariuomenės 

Sausumos pajėgų štabo viršininko plk. D. Polekausko ir VšĮ „Kauno tvirtovės projektai", 

direktoriaus prof. V. Rakučio. 

TVIC, bendradarbiaudamas su VšĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centru (toliau – 

Molėtų TVIC) ir VšĮ „Kauno tvirtovės projektai“, parengė ir surinko informacinę medžiagą parko 

informaciniams stendams. Šiuos stendus iš projektinių lėšų planuojama pastatyti sekančiais metais. 

Taip pat bendradarbiaujant su Molėtų TVIC yra kuriamas maršrutas, kursi apjungs Ukmergės ir 

Molėtų rajoną naudojant naujausias e-rinkodaros priemones. 
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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. Kiti teisės aktai, reglamentuojantys 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 centro 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 kas ketvirtį arba tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su dotacijomis susijusios 

sąnaudos. 

 

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 

 

Materialus ilgalaikis turtas 

 

Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurį ketinama naudoti ilgiau kaip 

vienerius metus ir kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė nei 500,00 Eur. 

Ilgalaikis materialus turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, balanse 

parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą. Nusidėvėjimas skaičiuojamas 

tiesiniu metodu. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai, patvirtinti TVIC direktorės įsakymu 

Nr.20, 2015-12-31 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto 

nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų“.  
 

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. 
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Dalininkų kapitalas 
 

TVIC įstatinis kapitalas 25254,87 Eur. Kapitalas yra pilnai apmokėtas.  

Per ataskaitinius 2016m. TVIC patyrė 14 114 Eur pelną.  

 

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 (ketvirtį), kai 

patiriamos sąnaudos, sunaudojamas ar nudėvimas turtas. 

2016 m. gruodžio mėn. 31 d. dotacijų likutį sudarė 4005,80 Eur. Tai 2012m. lapkričio mėn. 

30d. Ukmergės r. savivaldybės tarybos sprendimu Nr.7-278 „Dėl turto perdavimo“ TVIC 

patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Ukmergės r. savivaldybei nuosavybės teise 

priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą ir pagal 2012-11-30d. „Savivaldybės turto, perduodamo 

valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir priėmimo aktą“       

Nr.(19.1.7)SŪ9-103 perduotas ilgalaikis materialus ir trumpalaikis turtas. 

 

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. 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. 

 

Įsipareigojimai 

 

Įsipareigojimai apskaitoje registruojami ir finansinėje atskaitomybėje pateikiami jų verte 

atsiradimo dieną. TVIC 2016 m. gruodžio mėn. 31 d. liko skolingas tiekėjams 3299,60 Eur už 

suteiktas paslaugas. Iš jų 2552,14 Eur sudaro skolos iš praeitų laikotarpių. 

 

Eil. 

Nr. 

Įstaigos pavadinimas 
Skolos suma, Eur 

Skolos atsiradimo 

laikotarpis 

1 UAB“Rimjus“ 810,94 2013m. 

2 Ukmergės r. savivaldybės 

administracija (atliekos) 
429,07 2011-2012-2013m. 

3 UAB“Vilnista“ 1312,13 2012m. 

 Iš viso: 2552,14  
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III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 

III.1 Įstaigos nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga, internetinė svetainė, buhalterinė 

programa. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nematerialiojo turto likutinė vertė – 6,66EUR. 

 

III.2 TVIC 2012 m. baigė vykdyti projektą “Šventosios upės trasos Ukmergės rajone 

pritaikymas turizmui”. Projekto metu įsigytas ilgalaikis turtas (Šventupės kempingas ir Dviračių 

takas) atsispindi eilutėje pastatai ir statiniai. Šio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje yra 493173,81 Eur.  

2012m. lapkričio mėn. 30 d. Ukmergės r. savivaldybės tarybos sprendimu Nr.7-278 „Dėl 

turto perdavimo“ TVIC patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti perdavė Ukmergės r. 

savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą. Šio turto likutinė vertė 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 6373,51 Eur.  

Ataskaitiniu laikotarpiu centras įsigijo vaizdo projektorių su įranga už 3044,37 Eur. Šio 

turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 2368,53 Eur.  

 

 

Ataskaitiniame laikotarpyje perleisto ir nurašyto ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo 

turto nebuvo. 

TVIC naudojasi negyvenamosiomis patalpomis pagal 2006 m. kovo 26 d. su Ukmergės r. 

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.  

TVIC 2016 m. spalio 4 dieną kartu su Kosakovskio fondu, įm. kodas 145911752, buveinė – 

Solec g. 24-177, Varšuva, Lenkija, įsteigė VšĮ „Kosakovskių institutas“. VšĮ „Kosakovskių 

institutas“ kapitalas buvo suformuotas iš steigėjų, t.y. TVIC ir Kosakovskio fondo, piniginių įnašų. 

Steigėjas TVIC perdavė VšĮ „Kosakovskių institutui“ piniginį įnašą – 500,00 Eur. Šis įnašas 

atsispindi TVIC balanso eilutėje „Kitas finansinis turtas“. 

 

III.3 Trumpalaikį turtą sudaro –14452,38 Eur, iš jų: 

 ūkinis inventorius ir kitos medžiagos – 2664,96 Eur 

 išankstiniai mokėjimai – 2150,06 Eur; 

 pirkėjų įsiskolinimas – 818,11 Eur; 

 pinigai kasoje ir banke – 8819,25 Eur. 

 

III.4 TVIC gauto finansavimo šaltiniai per ataskaitinius 2016 metus: 

 

 

Eil. 

Nr. 

Turto pavadinimas  

Likutis 

pradžiai 

2016-01-01 

Įsigyta 

per 

ataskaitinį 

laikotarpį 

 

Nusidėvėj

imas nuo 

metų 

pradžios 

 

Likutis 

pabaigai 

2016-12-31 

1. Programinė įranga 6,66 - - 6,66 

2. Pastatai ir statiniai 562626,81 - 69453,00 493173,81 

3. Kita įranga, prietaisai, įrankiai  

ir įrengimai 

9032,32 3044,37 3288,60 8788,09 

4. Transporto priemonės 0,29 - - 0,29 

 VISO: 571666,08 3044,37 72741,60 501968,85 
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Eil. 

Nr. 
Programos (projekto) pavadinimas - Finansavimo šaltiniai 

Finansavimo 

suma,  

Eur 

1. 
Sutartis Nr. 20-90, 2016-03-03 „ Turizmo paslaugų plėtra 

Ukmergės rajone“ – Ukmergės savivaldybės administracija 
47700,00 

2. 
Sutartis Nr. 20-674, 2016-09-26 „Smulkaus ir vidutinio verslo 

rėmimo fondo programa” 
9000,00 

 VISO: 56700,00 
 

III.5 TVIC 2016 m. pajamos sudarė 166726,43 Eur, iš jų: 

 pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes – 40244,79 Eur; 

 finansavimo pajamos – 120665,76 Eur; 

 kitos pajamos (įrangos nuoma ir komunaliniai) – 5815,88 Eur. 
 

Eil.Nr. 
Pajamų už suteiktas paslaugas, parduotas prekes 

pavadinimas 

Suma, 

Eur 

1. Verslo, buhalterijos konsultacijų 5653,15 

2. Pardavimai (parduotuvė) 3144,39 

3. Turizmo, konferencijų organizavimo paslaugos 29251,20 

4. Bilietų pardavimas („Bangenis“) 983,25 

5. Vertimo paslaugų pajamos 161,80 

6. Viešinimo paslaugos 1051,00 

 Viso: 40244,79 
 

III.6 VšĮ Ukmergės turizmo ir verslo informacijos 2016m. sąnaudos sudarė 152612,05 Eur, 

iš jų: 

 suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina – 31131,43 Eur; 

 pardavimo sąnaudos – 2524,55 Eur; 

 nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos – 72741,60 Eur; 

 ryšių ir interneto sąnaudos – 939,33 Eur; 
 

Eil. Nr. Darbuotojų išlaikymas 
Suma, 

Eur 

1. Darbo užmokestis 26646,55 

2. Sodra 8229,19 

3. Komandiruočių sąnaudos 111,00 

4. Dienpinigiai 559,10 

5. Garantinis fondas  53,13 

6. Darbuotojų mokymo sąnaudos 125,00 

  Viso: 35723,97 

   

Eil. Nr. Patalpų išlaikymas 
Suma, 

Eur 

1. Elektra  2907,05 

2. Vanduo 217,75 

3. Patalpų apsauga 965,00 

4. Patalpų šildymas 1555,74 

5. Biuro išlaikymas 304,21 

6. Nuoma (parduotuvė) 1180,80 
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7. Atliekų išvežimas 391,68 

  Viso: 7522,23 

   

Eil. Nr. Kitos sąnaudos 
Suma, 

Eur 

1. Baudos ir delspinigiai 276,57 

2. Banko komisiniai 161,52 

3. Kitos sąnaudos 7,90 

  Viso: 445,99 

  

 

 

Eil. Nr. Kitos veiklos sąnaudos 
Suma, 

Eur 

1. Remonto ir eksploatacijos sąnaudos 1228,95 

2. Programų priežiūros sąnaudos 133,40 

3. Kanceliarinės ir pašto sąnaudos 220,60 

  Viso: 1582,95 

 

V. BAIGIAMOJI DALIS 

 

Įgyvendinat programą „Turizmo paslaugų plėtra Ukmergės rajone“ per 2016 m. buvo 

suteikta konsultacijų – 4171 (įskaitant užklausas elektroniniu paštu bei telefonu), TVIC apsilankė 

turistų – 4040, iš jų 306 užsieniečiai, net keturis kartus daugiau nei per praėjusius 2015 metus. Buvo 

sudaryta 18 individualių maršrutų bei maršrutų turistų grupėms po Ukmergės rajoną bei Lietuvą.  

Dalyvauta ir suorganizuota virš 20 renginių bei naujas projektas, kurie padėjo viešinti TVIC 

veiklą ir pritraukti naujus lankytojus į Ukmergės rajoną. 

Bendradarbiaujant su užsienio partneriais pateikta paraiška į Europos struktūrinius fondus, 

įkurtas VšĮ „Kosokovskių institutas“. 

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos TVIC nominavo kaip vieną iš 

2016 metų sėkmingiausiai veiklą vysčiusių turizmo informacijos centrų. 

Teikiant viešas verslo paslaugas 2016 m. fiziniams asmenims, ketinantiems pradėti verslą 

bei SVV subjektams buvo suteikta 150 val. informacijos teikimo paslaugų, atsakyta į 285 

paklausimus. Šios paslaugos kliento pageidavimu buvo teikiamos žodžiu, raštu ir elektroniniu paštu 

klientams aktualiais klausimais. 

 

 

 

 

Direktorė                               Lina Baublienė 

 


