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Viešoji įstaiga Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centras 

 

 

2019 m. VEIKLOS PLANAS 

Programa „Turizmo paslaugų plėtra Ukmergės rajone“  
 

Eil. Nr. 
Vykdomos programos, 

projektai, priemonės 
Priemonės aprašymas Vykdytojai Įvykdymo mėnuo Laukiami rezultatai 

1. 

 

Turizmo išteklių duomenų bazės, 

atitinkančios Nacionalinės 

turizmo informacijos sistemos 

reikalavimus palaikymas, bei 

savalaikis šios informacinės 

sistemos atnaujinimas bei 

garantavimas 

 

 

Bus atnaujinama informacija apie 

turizmo paslaugų teikėjus ir 

lankytinus objektus, duomenys 

suvedami į  TVIC internetinį 

puslapį. 

 

Ukmergės TVIC 

 

2019 m. 

I – IV ketv. 

 

Veikianti duomenų bazė, savalaikis 

informacijos atnaujinimas, aktualios 

informacijos pateikimas TVIC svetainės 

lankytojams.  

2. 

Informacijos apie poilsio 

galimybes teikimas į leidinius, 

masines informavimo priemones 

 

Teikti informaciją apie 

apgyvendinimo ir kitų turizmo 

paslaugų teikėjų teikiamas 

paslaugas į leidinius, bei kitas 

visuomenės informavimo 

priemones, pateikiančias 

informaciją apie poilsio turistinių 

pramogų galimybes rajone, bei 

turizmo plėtros galimybes.  

 

Ukmergės TVIC 

 

2019 m. 

I – IV ketv. 

 

15 ir daugiau straipsnių pateikta leidiniuose ir 

(ar) masinėse informavimo priemonėse, geriau 

informuoti Lietuvos ir užsienio turistai. 

3. 

 

Turizmo informacijos paketo 

parengimas ir platinimas į Lietuvą 

atvykstantiems turizmo 

organizatoriams, užsienio turizmo 

informaciniams centrams ir 

kitoms užsienio turizmo 

agentūroms. 

 

 

Parengti ir išplatinti (elektroniniu 

paštu)  turizmo informacijos 

paketus į Lietuvą atvykstantiems 

turizmo organizatoriams, užsienio 

turizmo informaciniams centrams, 

užsienio ambasadoms ir kitoms 

užsienio turizmo agentūroms. 

 

Ukmergės  TVIC 
2019 m. 

I ketv. 

Parengta ir išsiųsta elektroniniu paštu   

turizmo informacijos 4 ir daugiau paketų į 

Lietuvą atvykstantiems turizmo 

organizatoriams, užsienio turizmo 

informaciniams centrams, užsienio 

ambasadoms ir kitoms užsienio turizmo 

agentūroms. 
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4. 
Dalyvavimas tarptautinėse 

turizmo parodose 

Pristatyti Ukmergės rajono 

turizmo išteklius tarptautinėse 

turizmo parodose, 

šventėse„ADVENTURE 2019“  

Vilniuje. 

„BALTTOUR 2019“, Latvija 

„Tourest 2019“, Estija 

Hansa dienos 2019, Kaunas 

Jūros šventė 2019, Klaipėda 

Sostinės dienos 2019, Vilnius 

 

Ukmergės TVIC, 

Ukmergės rajono 

savivaldybė, turizmo 

verslininkai 

2019 m. I-III 

ketvirtis. 

 

Sudalyvauta 3 tarptautinėse parodose ir 3 

didžiųjų miestų šventėse. Padidėjęs 

informuotumas apie Ukmergės rajoną, užsienio 

turistų skaičius. Parodas aplanko apie  60 000 

žmonių. 

5. 

 

Surengtas susitikimas su rajono 

turizmo verslo atstovais, bei 

aptartos tolimesnės turizmo 

plėtros galimybės bei kylantys 

poreikiai turistų tarpe.  

 

Ukmergės rajono turizmo verslo 

atstovais, naujų darbų aptarimas, 

jų pateiktos informacijos apie 

apsilankiusių turistų srautą 

susisteminimas. 

Ukmergės TVIC 

2019 m. 

 

 I – IV ketv. 

Informacijos kaupimas apie rajone apsilankiusių 

turistų skaičių. Jų poreikių analizavimas, bei 

galimybė išsiaiškinti konkrečius turistų 

poreikius.  

 

6. 
Turizmo sezono pradžios 

atidarymo renginys – Ukmergės 

rajono turizmo išteklių 

pristatymas.  

 

Pristatyti Ukmergės rajono 

teikiamas turizmo paslaugas ir 

galimybes, pakviesti turizmo 

paslaugų teikėjus aptarti kokios 

naujos paslaugas turistas bus 

teikiamos vasaros sezono metu. 

 

Ukmergės TVIC, turizmo 

paslaugų teikėjai 

 

2019 m. gegužės 

mėn. 

 

Suorganizuotas  Ukmergės rajono turizmo 

paslaugų pristatymas, išklausyti turizmo 

verslininkų pageidavimai, pasiūlymai, 

pristatytos naujos ar atnaujintos turistinės 

paslaugos. 

7. 

 

Reprezentacinio turo po 

Ukmergės rajoną informacijos 

centrams ir (ar) turizmo 

atstovams, žiniasklaidai 

organizavimas 

 

 

Organizuoti reprezentacinį 

turistinį turą po Ukmergės  rajoną. 

Ukmergės TVIC, 

Ukmergės rajono 

savivaldybė, turizmo 

verslininkai 

2019 m. I- III ketv. 
Suorganizuotas 3  reprezentacinis turas po 

Ukmergės rajono turizmo traukos vietoves.  

8. 

Renginių skirtų Pasaulinei 

turizmo dienai paminėti 

organizavimas 

Organizuoti dienos renginius 

skirtus turizmo dienai paminėti. 

Surengti teminę parodą, 

suorganizuoti turistinį maršrutą 

pasirinkta tema. 

Ukmergės  TVIC 
2019 m. rugsėjo 

mėn. 

Suorganizuotas 1 renginys skirtas Pasaulinei 

turizmo dienai paminėti 

9. 
Turistinių maršrutų sudarymas 

turistų grupėms bei individualiai. 

Sudaryti maršrutus atitinkančius 

klientų pageidavimus. 
Ukmergės TVIC 

2019 m.  

I – IV ketv. 

Suorganizuoti atitinkamą skaičių turistinių 

maršrutų pagal klientų poreikius.  
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10. 

Turistinio sezono pabaigos 

susitikimas – diskusija su turizmo 

verslo atstovais 

Organizuoti susitikimą – diskusiją 

su turizmo verslo atstovais aptarti 

praėjusio vasaros sezono 

rezultatus. 

Ukmergės  TVIC, turizmo 

verslininkai. 

2019 m. lapkričio 

mėn. 

Suorganizuotas 1 susitikimas šia tema. 

Aptarti praėjusio vasaros sezono rezultatai. 

11. 
Turizmo informacijos paslaugų 

teikimas 

 

Lietuvos ir užsienio turistams: 

1. Apgyvendinimo paslaugos 

Ukmergės rajone. 

2. Informacija apie lankomiausius 

objektus Ukmergės rajone. 

3. Informacija apie rajone 

organizuojamus renginius ir 

pramogas. 

4. Kita aktuali turizmo 

informacija 

 

Ukmergės  TVIC 
2019 m. 

I – IV ketv. 

Išsamus informacijos teikimas turistams apie 

Ukmergės rajoną, turistines galimybes jame. 

Padidėjęs apsilankiusių turistų skaičius 20 %. 

 

12. 

 

TVIC tinklapio nuolatinis 

informacijos papildymas bei 

atnaujinimas, lankytojų skaitiklio 

duomenų analizė 

 

Informatyvesnis TVIC tinklapis 

apsilankantiems interesantams, 

matomas tikslus TVIC tinklapyje 

apsilankiusiųjų skaičius.    

Ukmergės TVIC 
2019 m.  

I  ketv. 

Aiškiau ir patogiau išdėstyta informacija 

apsilankantiems TVIC tinklapyje. Didinti 

apsilankančiųjų puslapyje skaičių. 

13. 

 

Rajono turizmo išteklių, renginių, 

konkursų ir kitos informacijos 

reprezentavimas TVIC 

tinklalapyje www.ukmergeinfo.lt, 

socialiniuose tinkluose.     

 

Reprezentuoti rajono turizmo 

išteklius, skleisti informaciją apie 

rajone vykstančius renginius bei 

konkursus TVIC  tinklalapyje 

www.ukmergeinfo.lt , 

socialiniuose tinkluose. 

Ukmergės TVIC 
2019 m. 

I-IV  ketv. 

Informatyvesnis TVIC tinklapis, didesnis 

apsilankiusiųjų tinklapyje asmenų skaičius.   

14. 

 

Rajone vyksiančių kultūros ir 

sporto renginių planų 

publikavimas Ukmergės TVIC 

tinklalapyje www.ukmergeinfo.lt 

, socialiniuose tinklapiuose 

 

 

Bendradarbiaujant su Ukmergės 

rajono savivaldybės 

administracijos Kultūros ir 

viešųjų ryšiu skyriumi, Ukmergės 

meno bei sporto mokyklomis, taip 

pat Ukmergės kultūros centru, 

publikuoti rajone vyksiančių 

kultūros, meno ir sporto renginių 

planus  Ukmergės TVIC 

tinklalapyje www.ukmergeinfo.lt 

Socialiniuose tinklapiuose. 

 

Ukmergės  TVIC 

 

 

2019 m. 

I – IV ketv 

 

 Kas mėnesį atnaujinti ir publikuoti Ukmergės 

rajone vykstančius meno, kultūros bei sporto 

renginius.  

 

 

http://www.ukmergeinfo.lt/
http://www.ukmergeinfo.lt/
http://www.ukmergeinfo.lt/
http://www.ukmergeinfo.lt/
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15. 
Teikti kasmėnesines ataskaitas 

Lietuvos turizmo departamentui 

 

Kiekvieną mėnesį užpildyti ir 

išsiųsti ataskaitą Lietuvos turizmo 

departamentui. 

 

Ukmergės TVIC 
2019 m. 

I – IV ketv. 

Kiekvieną mėnesį paruoštos ir išsiustos 

ataskaitos Lietuvos turizmo departamentui.  

16. 

 

Turizmo vadybininkės – 

konsultantės kvalifikacijos 

kėlimas 

 

 

Turizmo vadybininko – 

konsultanto kvalifikacijos kėlimas 

dalyvaujant pažintiniuose 

infoturuose, mokymuose, 

seminaruose 

 

 

Ukmergės TVIC 

 

2019 m. 

I – IV ketv. 

 

Sudalyvauta 2 ir daugiau infoturuose, 3 ir 

daugiau seminaruose, 2 ir daugiau 

mokymuose. 

17.  

 

Turizmo paslaugų Ukmergės 

rajone reprezentacijos 

moksleiviams, studentams,  

turistų grupėms bei kitiems 

interesantams 

Surengti 6 ir daugiau turizmo 

paslaugų Ukmergės rajone 

reprezentacijas tikslinėms 

grupėms.  

Ukmergės TVIC 2019 m.  

 

I - IV ketv.  

 

 Pristatyti Ukmergės rajono turizmo plėtros 

galimybes suinteresuotoms klausytojų grupėms 

18.  

 

 Parodų organizavimas 

 

Suorganizuoti ir eksponuoti 

daugiau negu 8 parodas per metus 

 

Ukmergės TVIC  

 

2019 m.  

 

I – IV ketv.  

 

Parengti 8 parodų ekspozicijas, taip 

pritraukiant turistų bei pavienių lankytojų 

apsilankymą Ukmergės turizmo ir verslo 

informacijos centre, skatinti dalyvauti centro 

veikloje  

19. 

 

Projektų susijusių su turizmo 

plėtros galimybėmis, rašymas bei 

vykdymas 

 

 Surasti atitinkamų paramos fondų 

programas bei pateikti paraiškas 

su turizmu, leidyba ir kt.  

susijusiems projektams finansuoti 

 

Ukmergės TVIC  

 

2019 m.  

 

I –IV ketv.  

 

Pateikti 2 ir daugiau projektai, susiję su turizmo 

plėtros galimybėmis, užsienio turistų vizitais 

bei leidyba 

20.  

Ukmergės rajono Šventupės 

kempingo, administravimas, 

informacijos apie kempingą 

platinimas įvairioms 

informacinėms priemonėms  

Reprezentuoti ir reklamuoti 

Šventupės kempingo teikiamas 

paslaugas turizmo parodose, 

Ukmergės miesto šventėje, bei 

kituose su turizmu susijusiose 

renginiuose.  

Ukmergės TVIC  2019 m. 

 

       I - IV ketv. 

 

Skatinti Lietuvos bei užsienio turistus atvykti į 

Šventupės kaime esantį kempingą, naudotis 

kempingo siūlomomis paslaugomis.  Padidinti 

Šventupės kempingo populiarumą. 
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21. 

Bendradarbiauti organizuojant 

svarbiausius Ukmergės rajono 

renginius 

Dalyvauti darbo grupių 

pasitarimuose su Ukmergės 

rajono savivaldybės 

administracijos Kultūros ir 

viešųjų ryšiu skyriumi, Ukmergės 

meno bei sporto mokyklomis, taip 

pat Ukmergės kultūros centru, 

prisidėti organizuojant ir vykdant 

renginius Ukmergės rajone 

Ukmergės TVIC 2019 m.  

 

I –IV ketv. 

Prisidėta organizuojant 8 ir daugiau renginių, 

vykdomų įvairių Ukmergės rajono organizacijų 

22. 

Bendradarbiauti su vietos 

amatininkais tautodailininkais, 

menininkais, ūkininkais ir kt. 

reprezentuojant Ukmergės kraštą 

Pristatyti ir platinti Ukmergės 

rajono menininkų, amatininkų, 

tautodailininkų ir kt. produkciją 

„Mūsų krautuvėlėje“ 

Ukmergės TVIC 2019 m. 

. I_IV ketv. 

Prisidedama prie Ukmergės rajono ūkininkų 

menininkų, tautodailininkų ir kt. verslumo. 

Viešinama Ukmergės produkcija.  

23 

Bendradarbiaujant su Ukmergės 

turizmo paslaugų tiekėjais vystyti 

bendrus projektus 

Pristatant Ukmergės kraštą 

skatinti Ukmergės turizmo 

paslaugų tiekėjus bendradarbiauti 

ir kurti bendrus veikos projektus 

Ukmergės TVIC 2019m.  

I-IV ketv. 

Skatinamas Ukmergės turizmo paslaugų 

tiekėjų verslumas, didinama informacijos 

sklaida apie jų teikiamas paslagas. 

 


