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KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 
SPRENDIMAS 

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO RAJONO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS 

CENTRO 2016 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 

PATVIRTINIMO  

 

2017 m. kovo 30 d. Nr. TS- 

Kaunas 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 

punktu, 3 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 12 straipsniu, Kauno rajono 

savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

Patvirtinti viešosios įstaigos Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centro 2016 m.: 

1. Veiklos ataskaitą (pridedama). 

2. Finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).  

 

 

Savivaldybės meras                                                                 Valerijus Makūnas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aistė Plūkaitė, tel. 8 672 66694 

 



 

 PATVIRTINTA 

                    Kauno rajono savivaldybės tarybos 

                    2017 m. kovo      d. sprendimu Nr.  

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO RAJONO TURIZMO IR VERSLO 

INFORMACIJOS CENTRO 2016 M. VEIKLOS ATASKAITA 
 

Viešoji įstaiga Kauno rajono verslo informacijos centras (toliau – Įstaiga) įsteigta 2013 m. 

kovo 4 d. remiantis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. TS-30 

„Dėl viešosios įstaigos Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centro steigimo“. Įstaiga yra 

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos 

civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus, vykdant 

visuomenei naudingą veiklą, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo 

antspaudą, sąskaitą banke, savo veiklą grindžiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų ir kitais įstatymais, kitais teisės 

aktais bei įstatais.  

Įstaigos buveinės adresas Pilies takas 1, Raudondvaris, Kauno rajono savivaldybė. 

1. Įstaigos pagrindiniai tikslai ir veiklos kryptys 

Pagrindiniai Įstaigos veiklos tikslai:  

1) Tenkinti viešuosius interesus, vykdyti visuomenei naudingą veiklą mokymo ir 

konsultavimo paslaugų teikimo, projektų Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti rengimo 

ir įgyvendinimo srityse, kitą įstatymų bei kitų teisės aktų nedraudžiamą visuomenei naudingą veiklą, 

teikiant viešąsias paslaugas verslui, skatinti naujo verslo kūrimąsi, padėti jau veikiantiems smulkiojo 

ir vidutinio verslo subjektams plėtoti veiklą, prisitaikyti prie kintamų rinkos sąlygų, didinti jų veiklos 

konkurencingumą ir efektyvumą;  

2) Teikti turizmo informacijos paslaugas, reprezentuoti Kauno rajoną, viešinti Kauno rajono 

lankytinas vietas, turizmo paslaugas.  

Veiklos kryptys. Įstaiga informuoja turistus apie lankytinas vietas rajone, organizuoja 

keliones, teatralizuotas ekskursijas, edukacijas, sudaro turistinius maršrutus, kuruoja laivo 

„Tolstojus“ bilietų pardavimą. Rengia įvairaus pobūdžio renginius, verslo pusryčius, dalyvauja 

projektinėje veikloje, nemokamai konsultuoja asmenis verslo pradžios klausimais. Taip pat dalyvauja 

parodose, kontaktų mugėse. 

 

 



 

2. Įstaigos dalininkas ir jo įnašas 

Įstaigos finansiniai, arba kalendoriniai, metai prasideda sausio 1 d., baigiasi gruodžio 31 d. 

Įstaiga savo finansinius metus pradėjo nuo 2016 m. sausio 1 d. Kauno rajono savivaldybės taryba yra 

vienintelė Įstaigos dalininkė. Dalininko įnašą sudaro 289,62 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt devyni 

eurai ir 62 ct). Įnašo dydis buvo numatytas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. 

sprendimo Nr. TS-30 „Dėl viešosios įstaigos Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centro 

steigimo“ 8 punkte. 

3. Įstaigos Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centro 2016 m. gautos lėšos ir 

jų šaltiniai bei sąnaudos 

Pagrindinis Įstaigos finansavimo šaltinis 2016 m. buvo Kauno rajono savivaldybės biudžeto 

lėšos. 1 lentelėje pateikiamas 2016 m. faktinis Įstaigos biudžetas per eilutes. 

1 lentelė. Biudžeto lėšų panaudojimas 2016 m. 

 

2016 m. Įstaiga iš Kauno rajono savivaldybės biudžeto gavo 94 799 Eur. Kaip matyti iš 

lentelėje pateikiamų duomenų, didžiausią Įstaigos biudžeto dalį sudaro darbo užmokesčio ir 

socialinio draudimo išlaidos. Likusi biudžeto dalis skirta kitoms patiriamoms išlaidoms padengti: 

komunalinėms paslaugoms, kvalifikacijos kėlimui, komandiruotėms ir kt.   

VšĮ Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras turi teisę gauti pajamų už teikimas 

paslaugas, kurių įkainiai buvo patvirtinti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. 

sprendimu Nr. TS-518. Iš viso per 2016 m. Įstaiga gavo 21 358 Eur pajamų.  

 Informacija apie Įstaigos gautas pajamas pagal vykdytas veiklas nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 

gruodžio 31 d. pateikiama 2 lentelėje.  

Biudžeto lėšų panaudojimas Lėšos  

2016 metams 

1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas  58881 

1.1. Darbo užmokestis 44978 

1.2. Socialinio draudimo įmokos  13903 

2. Prekių ir paslaugų naudojimas 35918 

2.1. Ryšių paslaugos 700 

2.2. Transporto išlaikymas 1000 

2.3. Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos 

komandiruotės išlaidos) 

3000 

2.4. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos 

nuomą) 

5388 

2.5. Kvalifikacijos kėlimas 500 

2.6. Komunalinės paslaugos 2000 

2.7..Kitos paslaugos 23330 

IŠ VISO: 94799 



 

                 2 lentelė. Įstaigos gautos pajamos 2016 m. 

Eil. 

Nr. 
Gaunamų pajamų šaltiniai 

Gautos pajamos, 

Eur 

1 Pajamos už bilietų pardavimą į laivą Tolstojus 2967 

2 Pajamos už parduotas prekes (ledai, ledinukai, suvenyrai ir kt.) 5115 

3 
Pajamos už kitas paslaugas (ekskursijos, renginių organizavimas, 

užsakomieji reisai laivais ir kt.) 

13276 

Iš viso: 21358 

 

Daugiausia pajamų Įstaiga 2016 m. gavo už savo teikiamas kitas paslaugas, t. y. teatralizuotas 

ekskursijas Raudondvario dvaro parke, suorganizuotas keliones po Kauno rajoną ir Lietuvą. 2016 m. 

buvo surengta 11 išvažiuojamųjų ekskursijų visoje Lietuvoje. Bendradarbiaudama su laivybos 

įmonėmis, t. y. „Vilkijos valtinė“ ir UAB „Nemunas Travel“ ir administruojant laivo „Tolstojus“ 

bilietų pardavimą, Įstaiga gavo 2 967 Eur. 

Gautos pajamos buvo naudotos Įstaigos veiklai gerinti: Įstaigos darbo veiklai, narystės 

mokesčiams, reprezentaciniams renginiams, Kauno rajoną reprezentuojančiai atributikai gaminti, 

leidybai, paslaugoms apmokėti, kitoms išlaidoms padengti. 

 

4. Įstaigos per 2016 m. įsigytas ir perleistas ilgalaikis turtas 

 

Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurį ketinama naudoti ilgiau kaip metus ir 

kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė nei 600 Eur. Ilgalaikis materialusis 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. 

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. TS-156 „Dėl 

savivaldybės turto suteikimo valdyti ir naudoti panaudos pagrindais“ buvo nuspręsta suteikti Įstaigai 

Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą pagal sąrašą valdyti, naudoti panaudos pagrindais iki 

2023 m. balandžio 30 d. Savivaldybės išnuomotas ar perduotas pagal panaudos sutartis turtas yra 

apskaitomas Buhalterinės apskaitos skyriuje, remiantis Kauno rajono savivaldybės administracijos 

finansų kontrolės taisyklių, patvirtintų  Kauno rajono savivaldybės direktoriaus 2012 m. balandžio 20 

d. įsakymo Nr. ĮS-654 1 punktu, 35 punktu. 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Įstaiga turėjo įsigijusi 

nuosavo ilgalaikio turto už 2 178 Eur, sukaupto nusidėvėjimo suma 726 Eur. 

 

 



 

5. Įstaigos darbuotojų skaičius 2016 m. pradžioje ir pabaigoje 

Kauno rajono savivaldybė 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. TS-30, „Dėl viešosios įstaigos 

Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centro įsteigimo“ patvirtino didžiausią leistiną etatų 

skaičių – 10. 2016 m. Įstaigoje dirbo 5 darbuotojai: direktorius, pavaduotojas, du turizmo 

vadybininkai ir verslo vadybininkas. Dvi darbuotojos yra išėjusios motinystės atostogų. 

Darbuotojams nustatyti motyvuojantys atlyginimai, atsižvelgiant į Lietuvos ekonominę situaciją, 

darbuotojų išsilavinimą ir turimas kompetencijas. Šiuo metu pagal savo kompetenciją ir darbo apimtį 

5 darbuotojai atlieka visas reikiamas užduotis.  

Nuo 2016 m. gegužės 17 d. Įstaigos direktoriaus pareigas pagal terminuotą darbo sutartį, kol į 

darbą iš motinystės atostogų grįš direktorė – buvo paskirta laikinai direktoriaus pareigas einanti 

direktorė.  

2016 m. rugsėjo 20 d. darbo sutartis pasirašyta su verslo vadybininku. Šio darbuotojo 

funkcijos susijusios su konsultacijų verslo pradžios klausimais suteikimu, informacijos apie 

smulkiojo ir vidutinio verslo padėtį Kauno rajone rinkimu ir sisteminimu, dalyvavimu projektinėje 

veikloje, mokymų, konferencijų organizavimu, internetinės svetainės priežiūra. Taupant biudžeto 

lėšas darbuotojas buvo įdarbintas pagal Kauno teritorinės darbo biržos priemonę – įdarbinimas 

subsidijuojant. Priemonė skirta padėti įsidarbinti ir įsitvirtinti darbo rinkoje darbo biržoje 

registruotiems darbingo amžiaus asmenims iki 29 amžiaus. Pagal šią priemonę už įdarbintą asmenį 

nuo 2016 m. rugsėjo 20 d. iki 2016 m. lapkričio 30 d. buvo mokama 50 proc. subsidija darbo 

užmokesčiui, nurodytam įdarbinto asmens darbo sutartyje ir nuo šio darbo užmokesčio 

apskaičiuotoms valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokoms iš dalies kompensuoti. Iš viso 

Įstaiga iš Kauno teritorinės darbo biržos gavo darbo užmokesčio 824,58 Eur subsidiją. 

Valstybinė mokesčių inspekcija pervedė fizinių asmenų skirtą 2% paramą – 192,58 Eur. 

6. Praktika Įstaigoje 

Siekiant suteikti galimybę įgyti praktinių žinių būsimiems turizmo ar verslo vadybininkams, 

visus metus buvo bendradarbiauta su Kauno rajono savivaldybe, kuri yra pasirašiusi 

bendradarbiavimo sutartis su įvairiomis švietimo įstaigomis. 2016 metais Įstaigoje praktiką atliko 3 

studentai. Praktikos metu studentai buvo supažindinami su Įstaigos veikla, gaudavo nesudėtingas 

užduotis, kurios praktikantams padėjo įgyti tam tikrų praktinių gebėjimų, teikdavo savo pasiūlymus, 

pastebėjimus. Įstaigai tai leido įgyvendinti užsibrėžtus tikslus su papildomais žmogiškaisiais 

ištekliais, kuriems nereikėjo mokėti darbo užmokesčio.  

2016 m. Įstaiga glaudžiai bendradarbiavo su įvairiomis aukštosiomis mokyklomis. 

Bendradarbiaujant su Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto Grafinio dizaino 



 

studentais rudens semestro metu nuo 2016 m. rugsėjo–gruodžio mėn. buvo kuriamas Kauno rajono 

vizualinis stilius (prekės ženklas ir stiliaus vadovas), siekiant Kauno rajoną pristatyti kaip patrauklų ir 

dinamišką rajoną tarptautiniu ir vietos mastu. Įstaigos darbuotojai recenzavo Kauno kolegijos 

Socialinių mokslų fakulteto 2 studentų, pasirinkusių Turizmo ir viešbučių vadybos studijų programas 

baigiamuosius darbus. Bendradarbiaujant su Aleksandro Stulginskio universitetu buvo 

organizuojamas moksleivių ir studentų verslo idėjų konkursas „Idėjų generatorius 2016“, siekiant 

skatinti jaunimo verslumą ir profesinį orientavimąsi. Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir 

vadybos fakulteto Marketingo vadybos studijų programos studentai, kaip būsimi marketingo 

specialistai ir konsultantai, pateikė savo pasiūlymus ką Įstaiga galėtų tobulinti, keisti marketingo 

srityje.  

 

7. Viešosios įstaigos Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centro 2016 m. veiklos 

apžvalga 

 

Įstaigos veiklą galima skirstyti į dvi pagrindines sritis: 

1. Veikla susijusi su turizmo skatinimu. 

2. Veikla susijusi su verslumo skatinimu rajone. 

7.1. Turizmo tendencijos Kauno rajone 2016 m. 

3 lentelė. Įstaigos veiklos rezultatų palyginimas 2015–2016 metais 

Rodikliai Abs. sk., 2015 Abs. sk., 2016 Pokytis 

1. Turistų skaičius 23481 24410 +929 

1.1. Turistai iš Lietuvos 21561 21963 +402 

1.2. Turistai iš užsienio 1920 2447 +527 

2. Ekskursijos 165 133 -32 

2.1. Teatralizuotos ekskursijos  145 114 -31 

2.2. Kelionės po Kauno r. ir Lietuvą 12 11 -1 

2.3. Kelionės laivais 8 8 0 

3. Edukacijos 7 8 +1 

3.1. „Piemenaitė Marcelė“ 3 4 +1 

3.2. „Kalėdų virsmas“ 4 4 0 

4. Turų skaičius plaukiant laivu 

„Tolstojus“ 

20 18 -2 

4.1. Plaukusiųjų skaičius 1495 1229 -266 

5. Projektų skaičius  1 6 +5 

6. Organizuoti mokymai, 

konferencijos 

11 13 +2 

7. Dalyvauta parodose 3 4 +1 

8. Išleista leidinių/žemėlapių 3 7 +4 



 

Turizmo sezoną Įstaiga atidarė Respublikinio festivalio Zapyškyje „Aitvarai Žemei ir dangui“ 

metu, 2016 m. gegužės 7 d. Renginyje Įstaiga prisistatė su atskiru stendu, buvo vykdomos įvairios 

užduotys ir rungtys skatinančios Kauno rajono pažinimą. Išleistas ir renginio metu pristatytas 

pagrindinis Kauno rajoną reprezentuojantis leidinys „Kauno rajonas 2016 / Pažink savo kraštą“, 

kuriame pateikiama visa turistui reikalinga informacija apie Kauno rajoną: 2016 m. renginių planas, 

vykdomos ekskursijos ir edukacijos, turistiniai maršrutai keliaujantiems dviračiais, pėsčiomis, 

vandens ir teminiai maršrutai, siūlomos pramogos, maitinimo ir apgyvendinimo įstaigos. Tą dieną 

buvo pradėtas ir laivybos sezonas. Pirmą kartą 2016 m. sezono metu nuo Vytauto Didžiojo bažnyčios 

Kaune į Zapyškį plaukė laivas „Tolstojus“.  

Kaip matyti iš 3 lentelėje pateiktų duomenų, 2016 m. lyginant su 2015 m. duomenis turistų 

skaičius didėjo. Smarkiai išaugo turistų iš užsienio valstybių skaičius, pagrindiniai turistai yra iš 

Latvijos, Vokietijos, Danijos, Lenkijos, sulaukėme turistų ir iš tolimesnių kraštų – Jungtinės 

Amerikos Valstijos, Kinija. Augo ir Lietuvos turistų skaičius. Pastebima, kad daugelis keliaujančių 

neapsiriboja tik vienu lankytinu objektu, jie keliauja maršrutais, vienas populiariausių maršrutų šią 

vasarą, kurį sudarė ir organizavo Įstaiga, buvo – „Panemunės pilių žiedas“, kuris buvo užsakytas 5 

kartus. 2016 m. Įstaiga sudarė ir siūlė 6 maršrutus, norintiems keliauti po Kauno rajoną ir Lietuvą (žr. 

žemiau, 4 lentelė). Iš viso buvo užsakyta 11 kelionių po Kauno rajoną ir Lietuvą. 

4 lentelė. Įstaigos sudaryti maršrutai po Kauno rajoną ir Lietuvą 2016 m. 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Maršrutas Užsakytas kiekis 

1. „Panemunės pilių žiedas“ 

Raudondvaris 

Vilkija 

Seredžius 

Veliuona 

Raudonė 

Panemunės pilis 

5 

2. 
 

„Sūduvos dvarai“ 

Paliekės dvaras  

Zyplių dvaras 

Gelgaudiškio dvaras 

Kidulių dvaras 

2 

3. „Nepažintas Zanavykų kraštas“ 

Zapyškis  

Zyplių dvaras   

Šakiai  

Sudargas   

Pervaznykų kaimas 

Gelgaudiškis 

1 

4. „Sveiki, aš Vilkmergės kraštas“ 

Ukmergė 

Taujėnai 

Užugiris 

Siesikai 

1 



 

5. „Smalininkai – amžinasis pasienis“   

Raudondvaris  

Vilkija 

Seredžius 

Veliuona  

Raudonė 

Panemunės pilis  

Smalininka 

1 

6. „Trakų štai garbinga pilis“ 

Kaunas  

Trakai  

Užutrakis  

 Kaunas 

1 

 

2015 m. intensyviai daugėjo teatralizuotų ekskursijų po Raudondvario dvaro parką skaičius. 

2016 m. ekskursijų kiek sumažėjo, tačiau pastebima tai, kad daugėja grupių, kurias sudaro didesnis 

žmonių skaičius. Teatralizuotoms ekskursijoms Įstaiga turi 2 personažus – grafienę Rozaliją ir jos 

kambarinę Feliciją. Ekskursijos vedamos lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Įstaiga veda ir edukacijas, 

kurioms turi 2 personažus – piemenaitę Marcelę ir Agotą. Vaikams parinkta teatralizuota piemenaitės 

Marcelės edukacija, kuri būna populiari mokslo metų pabaigoje, skirta vaikams, kurios metu 

žaidžiami piemenėlių žaidimai, sukamas vilkelis, pasakojama apie piemenėlių būrimus, papročius ir 

tradicijas. Kalėdiniu laikotarpiu vykdoma kalėdinė edukacija Įstaigos rūsyje „Kalėdų virsmas“, 

kurios metu teatralizuotas personažas Agota pasakoja apie mūsų senolių papročius iki Kūčių vakaro. 

Iš viso Įstaiga turistams siūlo keturis teatralizuotų ekskursijų ir edukacijų personažus.  

Septintojo sezono laivo „Tolstojus“ rezultatai buvo panašūs į 2015 m. Laivybos sezonas 2016 

metais prasidėjo gegužės 7 d., baigėsi rugsėjo 11 d. Iš viso įvyko 18 plaukimų, plaukė 1 229 turistai. 

2016 m. laivas plaukė į Kulautuvą. Dėl prasto oro ir neatvykus nė vienam žmogui vienas plaukimas 

buvo atšauktas. Didžiausio populiarumo laivas „Tolstojus“ susilaukė plaukdamas gegužės 7 d. į 

tarptautinį aitvarų festivalį Zapyškyje „Tarp žemės ir dangaus“ ir dainuojamosios poezijos festivalį 

Kulautuvoje „Akacijų alėja“. Tomis dienomis laivas plaukė ne sekmadieniais, o šeštadieniais. 

Kiekvieno plaukimo metu kartu plaukdavo ir profesionalus gidas, kuris keliaujančius supažindindavo 

su maršrutu ir Kulautuvos miesteliu. Bilietų kainos 2016 m. metais liko tos pačios, kaip 2015 m.: 

suaugusiesiems – 7 eurai; vaikams iki 7 metų – nemokamai; vaikams nuo 7 iki 12 m. – 4 Eur; 

neįgaliesiems (turintiems tai įrodantį dokumentą) – 5 Eur. Sekmadieniais iš Kauno miesto 

prieplaukos į Raudondvarį kursuodavo kitas pontoninis laivas „Kaunas“, taigi tarp šių laivų susidaro 

natūrali konkurencija, kuri paskirsto plaukiančiųjų srautus. 2016 m. pastebėtas pagrindinis 

keliaujančių laivu žmonių noras – keliauti pasiėmus dviračius, nes daugelis žmonių nori į vieną pusę 

nuplaukti laivu, o grįžti dviračiu, tačiau kol kas VĮ vandens kelių direkcija, kuriai priklauso laivas 

„Tolstojus“ negali suteikti šios paslaugos dėl saugumo reikalavimų – laive turi būtį įrengtos 

specialios vietos (dviračių stovai ar laikikliai). 



 

2016 m. Įstaiga aktyviai dalyvavo projektinėje veikloje. Pagal 2014–2020 m. ES fondų 

investicijų veiksmų programos prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir 

prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-K-808 „Prioritetinių turizmo plėtros 

regionų e-rinkodara“ VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai (LVPA) kartu su partneriais buvo 

pateikti 3 projektai (žr. žemiau, 5 lentelė), o 2016 metų liepos gale buvo pasirašytos finansavimo 

sutartys. Projektų tikslas – diegiant e-rinkodaros priemones didinti kultūros ir gamtos paveldo 

objektų lankomumą ir žinomumą projekto įgyvendinimo savivaldybėse. 

5 lentelė. Įstaigos projektinės veiklos 2016 m. suvestinė 

Projekto pavadinimas Projekto vertė, 

Eur 

Gautas 

finansavimas, 

Eur 

Nuosavos 

lėšos, Eur 

2014-2020 m. ES fondų investicinių veiksmų programa „Prioritetinių turizmo plėtros regionų 

e-rinkodara“ 

1. 
„Nemuno kelias“  

 
282 822,9 240 399,47 10 605,86 

2. 

„Kauno marių ir Nemuno kilpų 

turizmo e-rinkodara“  

 

244 265,6 207 625,76 7 327,97 

3. 

„Gynybinio ir gamtos paveldo 

keliai“  
 

 

223 842,7 190 266,31 6 715,28 

„Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną 2014-2020“ programa 

4. 

Dviračių tako Girionyse 

įrengimas bei poilsiavietės 

sutvarkymas 

713 394,3 Finansavimas negautas 

2016 m. Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektai 

5. „Žydų kultūros pėdsakais“ 2 932,14 800 0 

6. „Mano nuotykių gidas“ 3 421,04 Finansavimas negautas 

 

Paraiška buvo teikta Interreg V-A Lietuva–Lenkija bendradarbiavimo per sieną programai, 

kurios tikslas – prisidėti prie regiono augimo bei gyvenimo kokybės gerinimo, glaudžiai 

bendradarbiaujant Lietuvos ir Lenkijos pasienyje gyvenantiems žmonėms ir institucijoms. Šiai 

programai Įstaiga parengė dviračių tako Girionyse įrengimo ir poilsiavietės sutvarkymo paraišką 

kartu su partneriais iš Lenkijos, tačiau ši paraiška finansavimo negavo. 

2016 metų Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros 

paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektams buvo pateiktos dvi paraiškos: 

orientacinių varžybų Vilkijoje organizavimas „Žydų kultūros pėdsakais“ ir leidinio vaikams „Mano 



 

nuotykių gidas‘ sudarymas ir išleidimas. Finansavimą gavo viena iš paraiškų. 2016 m. rugsėjo 4 d. 

buvo suorganizuotos orientacinės varžybos „Žydų kultūros pėdsakais” Vilkijoje. Renginys buvo 

skirtas Europos žydų kultūros dienoms, iš dalies finansuojamas Kultūros paveldo departamento prie 

Kultūros ministerijos. 

Įstaiga siekdama plėsti ir gerinti Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centro viešąsias 

paslaugas, sukurti tinkamą infrastruktūrą smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai inicijavo Kauno rajono 

turizmo ir verslo informacijos centro plėtros vizijos ir prieš projektinių sprendimų parengimą: kartu 

su Kauno rajono savivaldybe siekiama pritaikyti Raudondvario pastatų ir teritorijos kompleksą, kurį 

šiuo metu sudaro negyvenami objektai tolimesnei veiklai, šiam tikslui pasiekti pirmiausia buvo 

būtina parengti Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centro plėtros vizijos ir prieš projektinių 

sprendimų pasiūlymus pritaikant pastatus ir teritoriją tolimesnei veiklai. 

2016 m. spalio 6-8 d. Įstaiga dalyvavo devintoje miško, medžioklės, žūklės ir gyvulininkystės 

technologijų parodoje „Sprendimų ratas 2016“ ir dvidešimt pirmojoje tarptautinėje žemės ūkio 

parodoje „Ką pasėsi... 2016“ Aleksandro Stulginskio universitete (Universiteto g. Akademija, Kauno 

r.). Parodoje buvo pristatomas Kauno rajonas ir Įstaigos veikla. 2016 m. gegužės 19-21 d. Įstaiga 

dalyvavo tarptautinėje miškininkystės parodoje „Baltijos miškai 2016“ Girionyse. Įstaiga prisidėjo 

prie parodos viešinimo. 2017 m. sausio 20–22 d. Įstaiga dalyvavo penktojoje tarptautinėje turizmo ir 

aktyvaus laisvalaikio parodoje ADVENTUR 2017 Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ 

(Laisvės pr. 5, Vilnius). Tai vienintelė tarptautinė turizmo, kelionių ir aktyvaus laisvalaikio paroda 

Lietuvoje, skatinanti turizmo paslaugų populiarinimą ir aktyvią gyvenseną. Parodos tema – paragauk 

pasaulio, paragauk Lietuvos. Įstaiga Kauno rajoną pristatė atskirame stende, lankytojai buvo 

kviečiami pažinti Raudondvario dvarą ir jo kultūrą. Grafienė Rozalija ir jos tarnaitė Felicija parodos 

lankytojus kvietė paragauti stirnienos, šernienos, elnienos patiekalų, Kauno rajono muziejus šiam 

istoriniam faktui paminėti parengė įspūdingą, istoriografine medžiaga paremtą pasakojimą apie 

Raudondvario dvaro prabangą, valdant grafams Tiškevičiams ir kvietė paragauti egzotiškos apelsinų 

sriubos. Įstaiga kartu su Kauno regiono plėtros agentūra ir kitais Kauno regiono turizmo ir verslo 

informaciniais centrais specialiai šiai parodai parengė unikalų leidinį – „8 skonių pasą“, kuriame 

buvo pristatomos savivaldybės ir jose esančios pagrindinės su maistu susijusios edukacijos. Įstaiga 

parodos metu pristatė naują leidinį – „Raudondvario dvaras 2017 / Pažink savo kraštą“. Šiame 

leidinyje turistai rado visą aktualią informaciją apie Raudondvario dvarą, vykdomas edukacijas ir 

ekskursijas. Taip pat Įstaiga 2016 m. išleido ir atskirų seniūnijų žemėlapius: Kačerginės, Kulautuvos, 

Vilkijos, Raudondvario. 

Įstaiga aktyviai prisideda ir dalyvauja Kauno rajono savivaldybės organizuojamuose 

renginiuose: „Lietuva Raudondvario dvare“; „Rudens Sambariai“; „Akacijų alėja“, „Tarp žemės ir 

dangaus“. 



 

Turizmo sezono uždarymas tradiciškai buvo minimas organizuojant teatralizuotą pėsčiųjų 

žygį. 2016 m. rugsėjo 18 d. Įstaiga kartu su Ežerėlio kultūros centru organizavo teatralizuotą pėsčiųjų 

žygį „Miško brolių takais“ Drapakampio miške, Ežerėlio seniūnijoje. Gyvoji istorijos pamoka 

Ežerėlyje sulaukė daugiau nei 100 žygeivių. 9 km pažintinėje trasoje netrūko staigmenų: pakeliui 

sutikti partizanai, stovykloje žygeiviai turėjo galimybę nusileisti į rekonstruotą partizanų bunkerį ir 

paragauti „Miško brolių patrovos“.  

 

7.2. Verslumo skatinimas Kauno rajone 2016 m. 

 

Įstaiga nuolatos bendradarbiauja su Kauno rajone veikiančiomis verslo įmonėmis. Laiku 

pateikiama verslui aktuali informacija apie projektus, ES teikiamą paramą, visos Lietuvos mastu 

organizuojamus renginius ir pan. Rajono verslininkai aktyviai prisideda prie organizuojamų renginių 

steigdami prizus ar dalindamiesi patirtimi. 2016 m. kartu su įvairiais partneriais inicijuota 13 renginių 

(žr. žemiau, 6 lentelė), kuriuose aktyviai dalyvavo verslo atstovai. Renginiai buvo vykdomi 

atsižvelgiant į 2016 metų veiklos planą, kuris buvo sudaromas bendradarbiaujant su Kauno prekybos, 

pramonės ir amatų rūmais bei Kauno rajono savivaldybe. 

6 lentelė. Įstaigos organizuoti renginiai 2016 m. 

Renginys Data Dalyviai 

1. 
Lietuvos gidų sąjungos narių kvalifikacijos 

tobulinimo seminaras 
Vasario 20 d. 150 dalyvių 

2. 

Seminaras/diskusija apie užsieniečių įdarbinimą 

Lietuvoje – procedūros, teisės aktai, praktiniai 

patarimai 

Balandžio 6 d. 56 dalyviai 

3. 
Naujų Darbo biržos priemonių darbdaviams 

pristatymas  
Balandžio 7 d. 27 dalyviai 

4. 
ES priemonių konkurencingumui didinti 

pristatymas 
Gegužės 18 d. 43 dalyviai 

5. Susitikimas su Kauno apskrities VMI atstovais  Rugpjūčio 26 d. 82 dalyviai 

6. 
„Pasimatuok verslą“, įžanginis renginys į konkursą 

„Idėjų generatorius 2016“ 
Spalio 26 d. 80 žmonių 

7. 
„Studentų birža“ Kauno rajono verslininkams, 

KTU EVF praktikų mugės metu 
Spalio 27 d. 20 įmonių 

8. Renginių ciklas „Moteris versle“ Lapkričio 4 d. 60 žmonių 

9. Susitikimas su Kauno regiono aplinkos apsaugos Lapkričio 9 d. 66 dalyviai 



 

departamento Saugomų teritorijų  atstovais 

10. 

Kauno rajono moksleivių ir studentų verslo idėjų 

konkurso „Idėjų generatorius 2016“ baigiamasis 

renginys 

Lapkričio 21 d. 

6 moksleivių 

komandos; 

11 studentų 

komandų 

11. Kauno rajono verslininkų pagerbimo renginys Lapkričio 25 d. 200 žmonių 

12. 
Verslumo pamokos Kauno rajono mokyklose ir 

moksleivių išvykos į verslo įmones 

Sausio – lapkričio 

mėn. 
4 pamokos 

13. 
Konkursas „Sukurta Kauno rajone“ – rajono įmonės 

apdovanojimas už metų gaminį 

Rugsėjo – lapkričio 

mėn. 
7 įmonės 

 

Nuo 2014 m. aktyviai bendradarbiaujama su Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmais, 

įgyvendinamas 2016 m. veiksmų planas, nuo 2017 metų planuojamas veiklų planas įtraukiant ir 

Aleksandro Stulginskio universitetą.  

 2016 m. vasario 20 d. bendradarbiaujant su Valstybiniu turizmo departamentu prie LR Ūkio 

ministerijos buvo suorganizuotas Lietuvos gidų sąjungos narių kvalifikacijos tobulinimo seminaras 

Raudondvario pilyje, šiame seminare dalyvavo 150 gidų iš visos Lietuvos. 

 Siekiant ugdyti jaunąją kartą, Įstaiga organizavo verslumo pamokas Kauno rajono mokyklose. 

2016 m. kartu su Kauno rajono verslininkais buvo aplankytos keturios rajono mokyklos (žr. žemiau, 

7 lentelė). UAB „Žali Žali“ įkūrėjai Indrė ir Vincas Benevičiai Raudondvario gimnazijos ir Garliavos 

Adomo Mitkaus mokyklos moksleivius ne tik skatino pradėti savo verslą, bet ir dalino patarimus 

renkantis savo profesiją. Su Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos moksleiviais bendravo ir įvairių 

verslo subtilybių mokė Giedrius Bučas, UAB „Interjero elementai“ vadovas. Garliavos Jonučių 

gimnazijos moksleivius nuosavą verslą pradėti skatino MB „Piprė“ įkūrėja Laura Garšvaitė. 

7 lentelė. Įstaigos organizuotos verslumo pamokos 

Data Mokykla Verslininkas Mokinių 

skaičius 

Gegužės 17 d. Raudondvario gimnazija 
Vincas Benevičius, UAB „Žali 

Žali“ 
25 

Lapkričio 17 d. 
Karmėlavos B. Buračo 

gimnazija 

Giedrius Bučas, UAB „Interjero 

elementai“ 
20 

Lapkričio 27 d. 
Garliavos A. Mitkaus 

mokykla 

Vincas Benevičius, UAB „Žali 

Žali“ 
25 



 

Lapkričio 29 d. Garliavos Jonučių gimnazija Laura Garšvaitė MB „Piprė“ 25 

 

2016 metais Įstaiga suorganizavo antrąjį Kauno rajono moksleivių ir studentų verslo idėjų 

konkursą „Idėjų generatorius 2016“. Šiais metais renginys tapo dar didesnis, kadangi konkursas buvo 

skirtas ne tik moksleiviams, bet ir studentams. Įstaiga bendradarbiavo su Aleksandro Stulginskio 

universitetu. Idėjų konkursas buvo skirtas 9-12 klasių (I-IV gimnazinių klasių) Kauno rajono 

moksleiviams ir studentams iš visų universitetų. Konkurse dalyvavo 6 moksleivių komandos iš 

skirtingų Kauno rajono mokyklų ir 11 studentų komandų iš skirtingu Lietuvos universitetų ir 

kolegijų. Komandose savo idėjas generavo nuo dviejų iki penkių dalyvių, juos konsultavo darbų 

vadovai, verslininkai, mokytojai, dėstytojai. Prie konkurso organizavimo prisidėjo ir verslo atstovai: 

dalyvavo komisijoje ir vertino moksleivių darbus, steigė prizus: UAB „Hegelmann Transporte“ 

pardavimų vadovas Vytis Arlauskas, „Saleup.lt“ pardavimų akceleratoriaus vadovas Andrius 

Maziliauskas, UAB „Atrast“ direktorė Živilė Juknevičienė, UAB „Linolitas“ direktorė Saulė 

Motiejūnienė, UAB „Ekstara“ generalinis direktorius Arūnas Staškauskis, UAB „Baltijos 

Polistirenas“.UAB „Hegelman transporte“, UAB „Laipiojimo centras“. Iš rėmėjų buvo gauta 325 Eur 

parama, kuri atiteko moksleivių grupėje dalyvavusioms 3 geriausioms idėjoms apdovanoti. 

Kaip įžanga į konkursą „Idėjų generatorius 2016“ buvo suorganizuotas konsultacinis renginys 

„Pasimatuok verslą“, kurio metu verslininkai ir kiti savo sričių specialistai kalbėjo aktualiais 

klausimais: neurolingvistinio programavimo treneris Andrius Jarašiūnas kalbėjo tema „Savo kelio 

paieška, randant patį save“, veidotyrininkas Armandas Kažerskas pasakojo apie tai ką gali išduoti 

žmogaus veidas, UAB „M du M“ direktorius ir savininkas Mindaugas Mačiulaitis pristatė savo verslo 

sėkmės istoriją, UAB „Rinkodara“ direktorius Žilvinas Freigofas kalbėjo apie reklamos svarbą 

pradedant savo verslą ir pabrėžė pagrindinius aspektus į ką reikėtų labiausiai atkreipti dėmesį. 

Įstaiga nuolat palaiko ir atnaujina Kauno rajono veikiančių verslo subjektų duomenų bazę. Per 

2016 m. buvo konsultuota 20 asmenų verslo pradžios, mokesčių klausimais. 2016 metais įstaiga 

organizavo kasmetinį verslininkų pagerbimo vakarą Raudondvario menų inkubatoriuje. Šio vakaro 

metu buvo apdovanotos įmonės dalyvavusios konkurse „Sukurta Kauno rajone“, taip pat įteikta 

speciali Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centro nominacija „Už turizmo plėtojimą Kauno 

rajone“, kuri šiais metais atiteko pramogų ir poilsio slėnio „Zalensai“ įkūrėjai Romai Zalensienei. 

 

8. Įvaizdžio gerinimas, matomumo didinimas 

 

 Įstaiga aktyviai veikia socialiniuose tinkluose: socialinio puslapio Facebook sekėjų skaičius 

vis auga. Metų pradžioje – 1 650 sekėjų, metų pabaigoje – 2118 sekėjų. Taip pat nuolat naujinama 

informacija Įstaigos interneto svetainėse www.turizmo-info.lt ir www.verslo-info.lt. Informuojama 

http://www.turizmo-info.lt/


 

visuomenė apie Įstaigos teikiamas paslaugas, vykdomas veiklas dienraščio „Kauno diena“ priede 

„Kauno rajono diena“, Savaitraštyje „Savaitraštis Kaunui“, interneto puslapiuose, portale „Kas 

vyksta Kaune“. 

Informacija apie Įstaigos ir rajone organizuojamus renginius, verslo aplinką buvo skelbiama 

visu turizmo sezono metu gegužės–rugsėjo mėnesiais, periodiškai (vieną kartą per savaitę) radijo 

stotyje TAU, laidos „Ilsėkis Kauno rajone“ metu. Laidose taip pat buvo pristatomos įvairios Kauno 

rajono įmonės bei jų produkcija.  

IŠVADOS 

VšĮ Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras 2016 m. dirbo kryptingai, 

stengdamasis įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, reprezentuodamas Kauno rajoną, jame esančias 

lankytinas vietas, leisdamas leidinius, žemėlapius, dalyvaudamas projektinėje veikloje. Pastebima, 

kad populiarėja Įstaigos teikiamos turistinės paslaugos – ekskursijų ir edukacijų organizavimas, 

bendradarbiaujant su Kauno rajono verslininkais, kitais paslaugų tiekėjais Įstaiga gali pasiūlyti 

nemažai aktyvaus poilsio, edukacijų, ekskursijų vietų, tarpininkauti organizuojant įmonių, 

organizacijų ar asmenines šventes ir išvykas. Kryptingai dirbama ir verslo srityje, siekiant prisidėti 

prie verslumo skatinimo. 

 

L e. direktoriaus pareigas                                                    Aistė Plūkaitė 
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PATVIRTINTA 

Kauno rajono savivaldybės tarybos 

2017 m. kovo         d. sprendimu Nr. TS- 

 

 

Viešoji įstaiga Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras 
(ūkio subjekto pavadinimas) 

       Kodas  303012249, Pilies takas 1, Raudondvaris, Kauno rajonas 
(kodas, buveinės adresas) 

       
      BALANSAS 

PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS 

2017-02-28  Nr. 2016/B 

   

        (data) 

           (Eurais) 

  

TURTAS 
Pastabų 

Nr. 

 Ataskaitinis 

laikotarpis  

 Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis    

A. ILGALAIKIS TURTAS                1331  2057 

I. NEMATERIALUSIS TURTAS     

1. Patentai, licencijos       

2. Programinė įranga       

3. Kitas nematerialusis turtas       

II. MATERIALUSI TURTAS                      1331 2057 

1. Žemė          

2. Pastatai ir statiniai        

3. Mašinos ir įrengimai        

4. Transporto priemonės        

5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai      

6. Nebaigta statyba        

7. Kitas  materialusis turtas     1331  2057 

III. FINANSINIS TURTAS       

1. Po vienerių metų gautinos sumos       

2. Kitas finansinis turtas         

B. TRUMPALAIKIS TURTAS   11829               9384  

I. 

ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR 

NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS                       319  1301 

1. Atsargos                                   

2. Išankstiniai apmokėjimai                      319  1301 

3. Nebaigtos vykdyti sutartys           

II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS   221  1068 

1. Pirkėjų įsiskolinimas     221  1068  

2. Kitos gautinos sumos       

III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS     

1. Trumpalaikės investicijos       

2. Terminuoti indėliai       

3. Kitas trumpalaikis turtas        

IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI   

                    

11289  7015  

  TURTAS, IŠ VISO   13160  11441  



 

  

  

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 
Pastabų 

Nr. 

 Ataskaitinis 

laikotarpis  

 Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis  

C. NUOSAVAS KAPITALAS   10675 11428 

I. KAPITALAS       290 290 

II. PERKAINOJIMO REZERVAS      

III. KITI REZERVAI        

IV. VEIKLOS REZULTATAS     10385 11138 

1. Ataskaitinių metų veiklos rezultatas   -753 7323 

2. Ankstesnių metų veiklos rezultatas   11138 3815 

D. FINANSAVIMAS     0 0 

1. Dotacija         

2. Tiksliniai įnašai         

2.1. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto      

2.2. Kiti tiksliniai įnašai       

3. Nario mokesčiai       

4. Kitas finansavimas     

  

E. 
MOKĖTINOS SUMOS IR 

ĮSIPAREIGOJIMAI   2485 13 

I. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI     

1. Finansinės skolos       

2. Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai     

II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI   2485 13 

1. Ilgalaikių skolų  einamųjų metų dalis     

2. Finansinės skolos       

3. Skolos tiekėjams     2271 8 

4. Gauti išankstiniai apmokėjimai     

5. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai   208 -3 

6. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai   6 8 

  
NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS 

IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO   13160 11441 

       L .e. direktoriaus 

pareigas                                                                                            Aistė Plūkaitė 

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)                                (parašas)                                           (vardas ir pavardė)                              

       Vyr. buhalterė                                                  Raminta Urbonienė 

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba                                                 (parašas)                                                (vardas ir pavardė)                              

galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens  

     pareigų pavadinimas)   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PATVIRTINTA  

Kauno rajono savivaldybės tarybos 

2017 m. kovo         d. sprendimu Nr. TS- 

 

 

Viešoji įstaiga Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras 
(ūkio subjekto pavadinimas) 

       Kodas 303012249, Pilies takas 1, Raudondvaris, Kauno rajonas 
(kodas, buveinės adresas) 

     
                        

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 

           PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS 

                             2017-02-28  Nr. 2016/V 

  
 

                                                                           (data) 

        (Eurais) 

Eil. 

Nr. 
Straipsniai 

Pastabų 

Nr. 
 

Ataskaitinis 

laikotarpis  

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

 

I. PAJAMOS     117174   111048    

1. Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes     21358   18393    

2. Finansavimo pajamos     95816      92655    

2.1. 

Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo 

pajamos      94799   

         

85382    

2.2. Kitos finansavimo pajamos     1017   7273    

3. Kitos pajamos     

  

      

II. SĄNAUDOS     117927 

 

 103725    

1. Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina     14201         17748    

2. Kitos sąnaudos     317 

 

    760    

3. Veiklos sąnaudos     103409      85216    

3.1. Pardavimo     22695      22139    

3.2. Darbuotojų išlaikymo     59865 

 

     53913    

3.3. Nusidėvėjimo (amortizacijos)     736   121    

3.4. Patalpų išlaikymo     2610 

 

2208    

3.5. Ryšių   

 

1001   818    

3.6. Transporto išlaikymo   

 

6338 

 

  6017    

3.7. Turto vertės sumažėjimo     

  

      

3.8. Kitos veiklos         10164  

  
  

3.9. Suteiktos labdaros, paramos     

  

      

3.10. Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo     

    
  

III. 

VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ 

APMOKESTINIMĄ     -753   7323    

IV. PELNO MOKESTIS     

    

  

V. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS     -753   7323    

 

L. e. direktoriaus 

pareigas                                                                                            Aistė Plūkaitė 

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)                                (parašas)                                                    (vardas ir pavardė)                              

Vyr. buhalterė                                                  Raminta Urbonienė 

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba                                       (parašas)                                                    (vardas ir pavardė)                              

galinčio tvarkyti apskaitą kito 

asmens pareigų pavadinimas)  

    



 

      KAUNO RAJONO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS 

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. GRUODŽIO 31 D. 

FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS 

 

I.BENDROJI DALIS 

 

1. Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras (toliau – Centras) įkurtas 2013-03-

06, 2013-02-28 Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-30.  

2. Teisinis statusas – viešoji įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 303012249.  

3. Įstaiga registruota ir veikia adresu Pilies takas 1, Raudondvaris, Kauno rajonas.  

4. Centras kaip atskiras juridinis asmuo turi herbinį antspaudą, logotipą, atsiskaitomąsias 

sąskaitas DNB banke. 

5. Pagrindinė Centro veikla – Kauno rajono lankytinų vietų populiarinimas Lietuvoje ir 

užsienyje, viešųjų interesų tenkinimas, visuomenei naudingos veiklos mokymas ir konsultavimas. 

Centras yra finansuojamas iš Kauno rajono savivaldybės biudžeto pagal patvirtintas sąmatas, taip pat 

gali turėti ir nebiudžetinių lėšų, kurios naudojamos įstatymų ir kitų teisės aktų numatyta tvarka. 

6. Centras sudaro ir teikia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo 

ataskaitų rinkinius. 

7. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis. 

8. Kontroliuojamų, asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių įstaiga 

neturi. 

9. 2016 m. gruodžio 31 dieną Centre dirbo 7 darbuotojai, iš jų dvi darbuotojos yra vaiko 

auginimo atostogose. 

10. Tolesnę įstaigos veiklą galinčių paveikti aplinkybių nenumatyta. 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

11. Buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinių ataskaitų rinkinys parengtas, vadovaujantis 

bendraisiais apskaitos principais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir atitinkamais norminių aktų 

nuostatomis bei reikalavimais, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.  

12. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis 

laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. 

13. Buhalterinę apskaitą pagal sudarytą sutartį tvarko UAB „Mūsų sprendimai“. 

14. Nuo 2015-01-01 apskaita vedama eurais. Sudarant finansines ataskaitas, ankstesnių 

metų ataskaitos konvertuotos į eurus. 

15. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje 

knygoje taikomi kaupimo, subjekto veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, 



 

palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principais. Pateikiama informacija patikima, teisinga, 

nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami. 

16. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 

- funkcinę klasifikaciją; 

- programas; 

- finansavimo šaltinius; 

- biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnius. 

17. 2016 m. Įstaiga nuosavo ilgalaikio turto neįsigijo. Remiantis Kauno rajono 

savivaldybės turto panaudos 2013-05-02 sutartimi gautas naudoti panaudos pagrindais ilgalaikis ir 

trumpalaikis turtas: pastatas Raudondvaryje, Pilies takas 1, unikalus Nr.4400-0534-0110; 

kompiuteriai su programine įranga, kita biuro įranga, baldai, informaciniai stendai ir kitas turtas, viso 

už 290 228 Eur (1 002 099 LTL) bendrą likutinę vertę. Trumpalaikio turto gauta už 10 157 Eur (35 

070 LTL) bendrą likutinę vertę. Kadangi šį turtą Kauno rajono savivaldybė suteikė naudotis 

nemokamai, nusidėvėjimas jam neskaičiuojamas. Visas gautas turtas apskaitomas nebalansinėje 

sąskaitoje kiekine ir vertine išraiška. Savo veikloje Centras taip pat naudojasi automobiliu pagal 

panaudos sutartį. 

18. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos faktine įsigijimo savikaina su PVM, 

jei įsigyjamos iš savivaldybės asignavimų, iš kitos veiklos lėšų skirtų Centro veiklai.  

Apskaičiuodami atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, apskaitomos 

FIFO metodu. Prie atsargų priskiriamas įstaigos veikloje naudojamas kuras, neatiduotas naudoti 

ūkinis inventorius. 

19. Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai Įstaiga gauna arba pagal 

vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Pinigai ir kitas finansinis turtas, 

numatytas gauti pagal planuojamus sandorius, gautus garantinius ir laidavimo raštus, turtu 

nepripažįstami, kol jie neatitinka finansinio turto apibrėžimo. Pirmą kartą pripažindama finansinį 

turtą Įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina. 

20. Gautinos sumos registruojamos tada, kai Įstaiga įgyja teisę  gauti pinigus ar kitą 

finansinį turtą. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. 

Trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo 

nuostolius. 

21. Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje pagal detalizuojančius 

požymius, nurodant finansavimo sumos teikėją, funkcijas, programas, kurioms vykdyti skirtos 

finansavimo sumos. Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą-gautos finansavimo 

sumos ar jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos sąnaudos. 



 

Finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti, pripažįstamos pajamomis registruojant turto 

nusidėvėjimą (amortizaciją). 

- Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. 

Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami: 

- ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai-amortizuota savikaina; 

- trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai-įsigijimo savikaina. 

22.  Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada, kai dėl įvykio praeityje Įstaiga 

turi dabartinę  teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus 

reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta.  

23. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo 

pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Pajamos, išskyrus 

finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Įstaiga gaus su sandoriu susijusia ekonominę 

naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų 

uždirbimu susijusias sąnaudas. 

24. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo 

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų 

išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai 

susieti su konkrečiu pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais laikotarpiais, 

šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį ataskaitinį laikotarpį, kada jos buvo patirtos. 

Apskaitoje darbuotojams mokėti už kasmetes atostogas sumos  pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą 

metuose gruodžio 31 d. atlikus nepanaudotų atostogų inventorizaciją. 

25. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia informacijos apie 

Įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), 

atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės 

būklės, veiklos rezultatų ir piniginių srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus 

ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi. 

26. Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, 

turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai 

konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos. Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad 

atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių 

pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame 

rašte. 

27. Apskaitos politikos keitimas. Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat ar ilgą 

laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio 

palyginimo reikia Įstaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir piniginių srautų 



 

keitimosi  tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų 

atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų vertinimo apskaitoje 

pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse 

ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji 

visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms 

ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nesikeitė. 

28. Apskaitinių verčių keitimas. Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei 

pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos 

informacijos ar kitų įvykių. Įstaigos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos 

rezultatų  ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu 

laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su 

apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitiniai 

įverčiai nesikeitė. 

29.  Apskaitos klaidų taisymas. Informacija finansinėje atskaitomybėje yra reikšminga, jei 

jos nepateikimas ar neatskleidimas gali turėti įtakos finansinės atskaitomybės vartotojams. 

Ataskaitinių laikotarpių pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių  

finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida skaitoma esmine, jei jos vertinė išraiška, padaryta pajamų ir 

sąnaudų straipsniuose viršija 5 proc. ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodyto 

grynojo pelno, bei klaidos, padarytos turto bei nuosavybės straipsniuose, kurios viršija 0,25 proc. 

ataskaitinio laikotarpio balanse pateikiamos viso turto balansinės vertės.   Esminės ir neesminės 

apskaitos klaidos taisomos  einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose. Apskaitos 

klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose parodomos: 

- jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, 

kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija ir parodomas toje pačioje veiklos rezultatų 

ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija; 

- jei apskaitos klaidą esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir 

parodomas veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių apskaitos 

klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesniojo ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija 

pateikiama tokia, kokia buvo, t.y. nekoreguojama. Su esminės klaidos taisymu susijusi informacija 

pateikiama aiškinamajame rašte. 

2016 metais apskaitos klaidų nerasta. 

 

 

 



 

III. PASTABOS 

Finansinės būklės ataskaita (2-ojo VSAFAS 1 priedas) 

1. Įstaiga nuosavo ilgalaikio turto įsigijo iš veikloje uždirbtų pajamų, jo nusidėvėjimo sąnaudos 

skaičiuotos tiesiniu būdu. Panaudos pagrindu gautas turtas apskaitomas nebalansinėse 

sąskaitose, jo nusidėvėjimas neskaičiuojamas. 

2. Trumpalaikis turtas 

- Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – už dalyvavimą parodose, taip pat mokėjimai už 

ryšių ir komunalines paslaugas – 319 Eur 

- Būsimųjų laikotarpių sąnaudų eilutėje – 0 Eur  

- Pirkėjų skolos – 221 Eur 

- Piniginės lėšos: 

Sąskaita DNB banke (biudžeto lėšos) – 0 Eur 

Sąskaita DNB banke (savos lėšos) – 799 Eur 

Sąskaita DNB banke (kortelė) – 8 592 Eur 

Kasa, kasos aparatas – 1 898 Eur 

     Iš viso turto: 13 160 Eur 

3. Nuosavas kapitalas 

- Steigėjų įnašai – 290 Eur 

- Ataskaitinių metų pelnas/nuostolis – -753 Eur 

- Ankstesnių metų pelnas/nuostolis – 11 138 Eur 

Iš viso kapitalo: 10 675 Eur 

4. Finansavimo sumos 

- biudžeto finansavimas – 94 779 Eur 

- fizinių asmenų suteikta parama (2 proc. nuo GPM) – 193 Eur 

- darbo biržos dotacija – 825 Eur 

Iš viso gautas finansavimas: 95 816 Eur 

5. Įsipareigojimai 

- Skolos tiekėjams Iš viso – 2 271 Eur 

- Mokėtinas darbo užmokestis ir mokesčiai – 208 Eur 

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 6 Eur (taršos iš mobilių šaltinių mokestis) 

Iš viso įsipareigojimų: 2 485 Eur 

Iš viso finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto: 13 160 Eur 

 

Veiklos rezultatų ataskaita (3-iojo VSAFAS 1 priedas) 

Pagrindinės veikos pajamos: 

- Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 21 358 Eur 

- Finansavimo pajamos iš biudžeto – 94 799 Eur 

- Kitos finansavimo sumos – 1 017 Eur 

Iš viso pajamų: 117 174 Eur 

1. Pagrindinės veiklos sąnaudos: 

- Darbo užmokesčio ir soc. draudimo – 59 865 Eur 



 

- Nuomos, komunalinių mokesčių ir ryšių paslaugos – 2 610 Eur 

- Transporto išlaikymo – 6 338 Eur 

- Parduotų prekių ir suteiktų paslaugų savikaina – 14 201 Eur 

- Kitos bendrosios administracinės sąnaudos – 24 749 Eur 

- Projektų rengimo sąnaudos – 10 164 Eur 

Veiklos sąnaudos: 117 927 Eur 

Grynasis veiklos rezultatas: –753 Eur 

 

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 

(20-ojo VSAFAS 4 priedas) 

1. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 300 385 Eur (iš Kauno rajono 

savivaldybės nemokamai gautas turtas, eksploatuojamas panaudos pagrindais) 

2. Iš Kauno rajono savivaldybės gautos finansavimo sumos – 94 779 Eur, finansavimo sumų 

sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai – 94 779 Eur, finansavimo sumų likutis 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0,00 Eur 

Iš viso finansavimo gauta už 395 164 Eur, panaudota veikloje už 94 779 Eur, likutis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje – 300 385 Eur. 

 

L. e. direktoriaus pareigas                             Aistė Plūkaitė 

 

UAB „Mūsų sprendimai“ vyr. finansininkė                                 Raminta Urbonienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KAUNO RAJONO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS 

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO ,,DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO 

RAJONO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO 2016 M. VEIKLOS 

ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2017 m. kovo 10 d. 

Kaunas 

1. Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys, tikslai. 

Viešosios įstaigos Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centro direktorius, 

vadovaudamasis Viešosios įstaigos Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centro įstatų, 

patvirtintų Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. TS-30 „Dėl 

viešosios įstaigos Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centro įsteigimo“, 36.3 papunkčiu 

kasmet teikia Kauno rajono savivaldybės tarybai svarstyti veiklos ataskaitą ir finansinių ataskaitų 

rinkinį.  

2. Teisinis reglamentavimas (kaip šiuo metu reglamentuojami sprendimo projekte 

aptariami klausimai). 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktas, 3 dalies 5 

punktas nustato, kad savivaldybės tarybos kompetencija – sprendimų dėl viešųjų įstaigų (kurių 

savininkė yra savivaldybė) vadovų ataskaitų priėmimas bei viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra 

savivaldybė) finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 

12 straipsnis nustato reikalavimus viešosios įstaigos rengiamai veiklos ataskaitai. 

3.Galimi sprendimo priėmimo padariniai (teigiami ir (ar) neigiami). 

Šiuo sprendimo projektu Kauno rajono savivaldybės taryba bus supažindinta su viešosios 

įstaigos metų veiklos rezultatais, finansinių ataskaitų rinkiniu, jas patvirtinus bus įgyvendintos Vietos 

savivaldos įstatymo nuostatos. 

4. Keičiamo ar pripažįstamo netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimo 

pakeitimų sąrašas. 

Nėra. 

5. Lėšos sprendimui įgyvendinti, jų šaltiniai. 

Nereikalaujama. 

6. Būtinumas skelbti sprendimą Teisės aktų ir kituose registruose. Viešinimas.  

Nebūtina. 



 

7. Antikorupcinis vertinimas. 

Vertinti nereikia. 

8. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai. 

       Vertinti nereikia. 

        9. Kiti, sprendimo iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai. 

       Nėra. 

        10. Sprendimo projekto rengėjai. Asmuo, atsakingas už sprendimo įvykdymą. 

Sprendimo projektą rengė laikinai einanti viešosios įstaigos Kauno rajono turizmo ir verslo 

informacijos centro direktoriaus pareigas Aistė Plūkaitė. Už sprendimo įvykdymą atsakinga viešoji 

įstaiga Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras. 

 

 

 

L. e. direktoriaus pareigas                                                                     Aistė Plūkaitė 

 


