
  

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

S P R E N D I M A S 

DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILKAVIŠKIO TURIZMO IR VERSLO

INFORMACIJOS CENTRO 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

2022 m. kovo 25 d. Nr. B-TS-1009

Vilkaviškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19

punktu, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. B-TS-

607 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtinto

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 302 punktu, Vilkaviškio rajono

savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. B-TS-302 „Dėl biudžetinių ir viešųjų

įstaigų, kurių savininkė Vilkaviškio rajono savivaldybė, savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų

metinių veiklos ataskaitų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į viešosios įstaigos

Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro 2022-03-01 raštą Nr. 3-11 „Dėl veiklos ataskaitos

pateikimo“, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti viešosios įstaigos Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro 2021 metų

veiklos ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų

apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras Algirdas Neiberka

Elektroninio dokumento nuorašas



                            PRITARTA

                                                                  Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos

                                                                                     2022 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. B-TS-1009

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILKAVIŠKIO TURIZMO IR VERSLO

INFORMACIJOS CENTRO 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Įstaigos vadovo žodis

Viešoji įstaiga Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras (toliau – Centras) yra

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos

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

viešąsias paslaugas turizmo ir verslo informavimo, verslo vadybos, kvalifikacijos kėlimo, kultūrinio

švietimo srityse.

Centras įsteigtas 2004 m. liepos 2 d. Vienintelė Centro dalininkė – Vilkaviškio rajono

savivaldybės (toliau – Savivaldybė) taryba.

2021 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d. Centre dirbo 4 aukštąjį išsilavinimą turintys darbuotojai.

Centrui nuo 2018 m. birželio 25 d. vadovauja direktorius Vitas Girdauskas.

Svarbiausi 2021 m. Centro veiklos uždaviniai: kurti palankią aplinką verslo plėtrai ir

investicijoms, skatinti verslumą rajone, didinti Savivaldybės investicinį patrauklumą, formuoti

Savivaldybės turistinį įvaizdį, stiprinti verslo informacijos centrą, gerinant paslaugų kokybę ir įvaizdį

bei plėsti paslaugų asortimentą.

Svarbiausi 2021 metų Centro iššūkiai, problemos ir jų sprendimai

Pagrindinius metų iššūkius formavo svarbiausios verslo įmonių problemos – dėl

koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės toliau taikomi apribojimai verslų veiklos vykdymui bei

silpna ekonominė verslo įmonių būklė, lemianti mažą įmonių aktyvumą, žemas gyventojų verslumas.

Nors Centras tiesiogiai šių veiksnių negali valdyti, tačiau jo veiklos tikslas – daryti įtaką šių veiksnių

pokyčiams.

Svarbiausi 2021 metų, kaip ir 2020 metų, iššūkiai Centro veiklai – smulkiųjų verslų ir

turizmo, o taip pat paties Centro veiklos ribojimas, veiklos vystymas virtualioje erdvėje.

Nors finansų srityje dėl susiklosčiusios pandeminės situacijos 2021 metai buvo sunkūs ir

Centras neturėjo galimybės užsidirbti daugiau pajamų, visgi Centro finansinė būklė išliko tvari.

Racionaliai naudojant Savivaldybės skirtą finansavimą, įgyvendinant projektus bei prisitaikius dirbti

nuotoliniu būdu, Centro veikla nebuvo nuostolinga.

Centro iniciatyva toliau telkta Vilkaviškio rajono verslo bendruomenė. Asocijuota

Vilkaviškio rajono verslo bendruomenės struktūra – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų

Vilkaviškio atstovybė išaugo iki 19 narių, kurie, nepaisydami sudėtingos verslo situacijos kooperavo

lėšas ir bendradarbiaudami su Savivaldybe, pastatė Vilkaviškio miesto laikrodį.

Svarbiausi faktoriai lėmę pakankamai neblogus pagal esamą situaciją 2021 metų veiklos

rezultatus – rajone įregistruota net 13,6 proc. naujų įmonių (žr. 2 lentelę), glaudus bendradarbiavimas

su rajono verslo bendruomene ir kt. organizacijomis, aktyvi Centro veikla verslo srityje, intensyvus

marketingo priemonių panaudojimas (reklama „Facebook“ paskyroje, elektroniniai laiškai, interneto

svetainė ir kt.). Tai nulėmė sėkmę siekiant svarbiausių Savivaldybės strateginio veiklos plano tikslų

ir vykdant jame numatytus uždavinius.

Informacija apie įstaigos veiklos tikslų įgyvendinimą

Centras, įgyvendindamas Savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano

Nevyriausybinių organizacijų rėmimo, turizmo ir verslo plėtros, projektų valdymo programos 2 tikslo

„Didinti Savivaldybės turistinį patrauklumą“ 1 uždavinio „Formuoti Savivaldybės turistinį įvaizdį“ 1

priemonės „Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro veiklos užtikrinimas“ veiksmus, savo

veiklą vertina atsižvelgdamas į plane numatytus svarbiausius 2021 metų tikslams pasiekti produkto

vertinimo kriterijus.



Centro veikla verslo srityje

Atsižvelgiant į Centro veiklos tikslus ir uždavinius 2021 metais verslo srityje vykdytos

veiklos vertintos šiais Savivaldybės 2021–2023 metų strateginiame plane numatytais 3 kriterijais:

parengtų paraiškų skaičius finansinei paramai gauti, suorganizuotų mokymų, informacinių renginių

skaičius, konsultacijų verslo pradžios klausimais suteikimas.

Taip pat, Centro veiklą šioje srityje reprezentuoja ir naudojantis Centro teikiamomis

paslaugomis naujai įsteigtų įmonių bei sukurtų darbų vietų skaičius. Svarbiausi veiklos rezultatai

verslo srityje pateikiami 1 lentelėje.
1 lentelė. 2019 – 2021 metų Centro veiklos rezultatai verslo srityje

Priemonė / Metai 2019 2020 2021

Parengtos paraiškos finansinei paramai gauti, skaičius. 26 23 18

Konsultacijos verslo pradžios klausimais suteikimas, val. 120 140 170

Suorganizuoti mokymai, informaciniai renginiai, skaičius 23 15 20

Naudojantis TVIC teikiamomis paslaugomis, naujai įsteigtos įmonės, skaičius. 18 16 15

Naudojantis TVIC teikiamomis paslaugomis, sukurtos darbo vietos, skaičius. 20 21 18

Lyginant 2020–2021 m. duomenis pastebime, kad parengtų paraiškų skaičius finansinei

paramai gauti (Užimtumo tarnybos savarankiško užimtumo rėmimo priemonei ir Savivaldybės SVV

programai) 2021 m. sumažėjo iki 18. Tai lėmė sumažėjęs besikreipiančių asmenų gauti savarankiško

užimtumo rėmimo paramą skaičius, kadangi išaugo konkurencija, skiriant lėšas visos šalies, o ne

regiono mastu, bei sugriežtėjo paramos teikimo kriterijai. Taip pat, dalis rajono verslų nesikreipia dėl

Savivaldybės SVV rėmimo programos paramos dėl nedidelių paramos sumų. Kontaktinių

informacinių ir mokymo renginių bei tiesioginių konsultacijų skaičius, lyginant su 2020 m., didėja.

Didėja dalis mokymų ir informacijos bei konsultavimo paslaugų, kurios verslą pasiekia nuotoliniu

būdu. 

Apibendrinant planuotas ir įgyvendintas veiklas galima teigti, jog dalis veiklos vertinimo

rodiklių nepasiekia, o kita dalis viršija numatytus strateginiame veiklos plane:

- parengtos paraiškos paramai gauti, vnt.: planuota – 23, įgyvendinta – 18 (pokytis – -21,73

proc.);

- konsultacijų verslo pradžios klausimais, val.: planuota – 85, įgyvendinta – 170 (pokytis

– +100 proc.);

- suorganizuoti mokymai, informaciniai renginiai, vnt.: planuota – 15, įgyvendinta – 20

(pokytis – +33,33 proc.).

Centras vykdo ir veiklos plano kriterijais nevertinamas veiklas. Verslo klientai konsultuojasi

ne tik verslo pradžios (įmonių steigimo, paramos gavimo, verslo planavimo ir kt.), bet ir mokesčių,

buhalterinės apskaitos, verslo įmonių pertvarkymo, įstatų keitimo klausimais. Konsultacinių

skambučių skaičius išaugo ir dėl pandeminės situacijos, todėl bendras gyvai ir telefonu verslui

suteiktų konsultacijų skaičius sudaro 540 val. Dalis verslininkų po konsultacijų steigia įmones

savarankiškai elektroniniu būdu, kiti – naudojantis Centro paslaugomis. Centras taip pat parengė 20

juridinių asmenų dokumentus, reikalingus registracijai VĮ Registrų centre (įmonių buveinių

perregistravimas, akcininkų registracija, nuostatų pakeitimai, asociacijų pirmininkų, tarybų

registracija), 9 juridiniams asmenims parengti likvidavimo dokumentai, steigimo dokumentai

parengti 20 juridinių asmenų, iš jų: 15 įmonių ir 5 asociacijoms, kuriuose buvo įkurta 18 darbo vietų.

Taigi, tiesiogiai Centro paslaugomis sukurtų darbo vietų skaičius kinta nedaug, tačiau po nuotolinių

konsultacijų vis daugiau įmonių įkuriamos elektroniniu būdu ir Centro konsultacijų visą poveikį

labiau atspindi bendra įmonių dinamika. Didėjant ekonominiam jaunų žmonių aktyvumui bei

verslumui, steigiamų įmonių skaičius auga (žr. 2 lentelę).

Stiprintas verslo bendruomenės, vietos valdžios ir socialinių–ekonominių partnerių

bendradarbiavimas. Aktyviai dalyvauta Savivaldybės Verslo tarybos veikloje. Skatinant verslumą ir

stiprinant šį bendradarbiavimą vyko „Vilkaviškio verslo forumas 2021“. Renginyje dalyvavo 36

Vilkaviškio verslo bendruomenės atstovai, įteikti apdovanojimai 7 Vilkaviškio rajono įmonėms.

Gerinant verslui teikiamų paslaugų kokybę 2021 m. sustiprinta Centro materialinė bazė.

Kartu su partneriais toliau įgyvendinami 3 projektai (projektas „Jauno verslo plėtra Vilkaviškio

mieste“ ir du projektai „Jauno verslo subjektų stiprinimas Vilkaviškio mieste“), kurie yra



finansuojami pagal Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės Vilkaviškio miesto 2016–2023 m.

plėtros strategiją. Įgyvendinant šiuos projektus sukurta Vilkaviškio verslo bendradarbystės erdvė,

organizuojami mokymai pradedantiesiems verslininkams, vykdantiems individualias veiklas pagal

pažymas ir įsteigusiems juridinius asmenis (daugiau informacijos

https://www.vilkaviskisinfo.lt/naujienos/pradedamas-igyvendinti-projektas-jauno-verslo-subjektu-

stiprinimas-vilkaviskio-mieste/). Taip pat naujai pateikta ir atnaujinta informacija apie visus rajone

veikiančius verslus. Visų šių aptartų veiklų ir priemonių rezultatas – net ir pandemijos laikotarpiu

augantis rajono gyventojų verslumas, kurį parodo 2 lentelėje pateikiami veikiančių bei naujai

įregistruotų įmonių duomenys.
2 lentelė. Veikiančių įmonių  rajone skaičius metų pradžioje

Iš viso verslo įmonių

Veikiančių įmonių skaičius metų pradžioje | vnt.

2018 2019 2020 2021 2022

419 427 434 446 452

Per metus įregistruota naujų įmonių 34 (+8,1%) 51 (+11,9%) 54 (+12,4%) 61 (+13,6%)

Duomenys: LR Statistikos departamentas

Centro veikla turizmo paslaugų srityje

Atsižvelgiant į Centro veiklos tikslus ir uždavinius, 2021 metais turizmo srityje vykdytos

veiklos vertintos Savivaldybės 2021–2023 metų strateginiame plane numatytais kriterijais. Tikslas

vertinamas apgyvendintų turistų skaičiumi apgyvendinimo įstaigose, uždavinys – turistų skaičiaus

pokyčiu, o Centro veiklos užtikrinimo priemonė – parengtų turistinių maršrutų skaičiumi.

Savivaldybės 2021–2023 metų strateginiame plane numatyta, jog 2021 metais apgyvendintų

turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose Vilkaviškio rajone turėtų pasiekti 10 000 asmenų. Šis

rodiklis buvo pasiektas ir viršytas, kadangi, pagal Centro duomenis, gautus tik iš 1 kempingo, 1

viešbučio ir 3 kaimo turizmo sodybų, 2021 metais buvo apsistoję 14 879 turistai. Lyginant su

praėjusiais metais, pastebimas 3,7 proc. augimas, kadangi, pagal duomenis iš tų pačių apgyvendinimo

įstaigų, 2020 metais buvo apsistoję 14 342 turistai. Dalis turizmo paslaugų teikėjų informacijos

neteikia, nes tai nėra įstatymiškai privaloma. Nors turistų skaičius su nakvyne išaugo labai nedaug,

tačiau vienadienių lankytojų skaičius pastebimai padidėjo. Tai atspindi duomenys, gauti iš

lankomiausių objektų.

Vilkaviškio rajone daugiausiai lankomi objektai – Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos)

kultūros centras-muziejus, Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinys Jono Basanavičiaus gimtinė ir

Vištyčio regioninio parko lankytojų centras kartu su vėjo malūnu (žr. 1 grafiką). 2020 metai buvo

kupini nežinios ir apribojimų, todėl turistų skaičiaus sumažėjimas buvo pastebimas. 2021 metais nors

buvo dar nemažai suvaržymų, tačiau sumažėjo nežinios ir baimės, o vasaros metu beveik neliko ir

apribojimų keliaujant šalies viduje, todėl lankytojų skaičius beveik pasiekė 2018 metų lygį ir, lyginant

su 2020 metais, išaugo 41 proc. Pagal LR Statistikos departamento duomenis turistų skaičius

apgyvendinimo įstaigose, kurios jau neprivalo teikti duomenų nei Departamentui, nei TVIC,

nakvojančių turistų skaičius 2021 metais sumažėjo 70 proc., palyginus su 2020 metais. Bendras

vienadienių turistų skaičius TVIC duomenimis rajone išaugo. Tai parodo, kad gerėjant infrastruktūrai

daugėja lankytojų, kurie atvyksta vienai dienai, o įvairūs neramumai pasaulyje neturi didelės įtakos,

kadangi didžioji dalis turistų yra iš Lietuvos.

1 grafikas. Apsilankiusių turistų / lankytojų skaičius 3 daugiausiai lankomuose objektuose Vilkaviškio rajono

savivaldybėje 2018-2021 metais

Duomenys: VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras



Aktyvus Centro socialinių tinklų „Facebook“ bei „Instagram“ paskyrų administravimas –

mokamos reklamos naudojimas, partnerių įtraukimas – lėmė užklausų per socialinius tinklus augimą.

Taip pat, lankytojų skaičius didėjo ir atnaujintoje interneto svetainėje www.vilkaviskisinfo.lt, kurioje

informacija nuolat atnaujinama. Centre 2021 metais lankėsi 900 lankytojų, iš jų tik 9 užsieniečiai.Per

2021 metus buvo sukurti 3 nauji turistiniai maršrutai – „Pagaminta Vilkaviškyje“, „Pacų kelias“ ir

„Suvalkijos signatarų žiedu“ bei 11 maršrutų prisidedant prie Savivaldybės įgyvendinto projekto

„Lietuvos-Lenkijos funkcinė teritorija – naujos galimybės turizmo plėtrai“.

2021 m. spalio mėnesį Centras baigė įgyvendinti projektą „Pagaminta Vilkaviškyje“

VILK-LEADER-1A-V-10-4-2019 finansuojamą Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos

valstybės biudžeto lėšomis pagal „Vilkaviškio krašto kaimo vietos plėtros 2016 – 2023 m. strategijos“

II prioriteto priemonės „Parama bendradarbiavimui skatinant turizmo rinkodarą“ veiklos sritį

„Turizmo rinkodaros skatinimas“. 2021 metais buvo parengta 20 profesionalių gidų, kurie išklausę

250 ak. val. kursą gavo gidų kursų baigimo pažymėjimus, sukurtas atskiras skyrelis „Pagaminta

Vilkaviškyje“ interneto svetainėje www.vilkaviskisinfo.lt, išleista 3 000 vnt. leidinių „Pagaminta

Vilkaviškyje“, suorganizuotas infoturas 20 vietinio turizmo organizatorių bei skaitmeninės

rinkodaros mokymai 20 rajono gyventojų, prekės ženklas bei rajono gamintojų produkcija pristatyta

parodoje „Rinkis prekę lietuvišką“ Kaune.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija drauge su Kalvarijos ir Lazdijų rajonų

savivaldybėmis bei Seinų regiono savivaldybių asociacija įgyvendino Interreg V–A Lietuvos ir

Lenkijos bendradarbiavimo programos finansuotą projektą „Lietuvos-Lenkijos funkcinė teritorija –

naujos galimybės turizmo plėtrai“, kurio dalį veiklų vykdė Centras. Kartu su partneriais parengta 11

galimų maršrutų, aktyviai dalyvauta projekto darbo grupių veikloje, pateikta informacija Jotvos

turistinio regiono galimybių studijai, projektas pristatytas Vilniuje Sostinės dienose ir Poznanėje

(Lenkija) vykusioje turizmo parodoje.

Kartu su Prienų rajono savivaldybės administracija ir Lenkijos Suvalkų pavietu (Starostwo

Powiatowe w Suwałkach) Centras įgyvendina „Interreg VA“ Lietuva – Lenkija 2014–2020 m.

programos finansuojamą projektą „Pacų giminės paveldas kaip bendros turizmo plėtros abipus sienų

pagrindas“ Nr. LT-PL-4R-312. Sukurtas vieningas ženklas, ant Kaupiškių piliakalnio pastatyti

apžvalgos žiūronai, prie Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedros ir Alvito šv. Onos

bažnyčios įmontuotos bronzinės lelijos žyminčios Pacų giminės kelią Vilkaviškio rajone, prie pastato,

kuriame yra įsikūręs Centras, pastatyti dviračių stovai ir kt.

Centras ir toliau dalyvauja projekte „Surink Lietuvą“, kuriuo skatinama keliauti, pažinti

visus Lietuvos kampelius ir įsigyti kraštą pristatantį magnetuką, kurių per 2021 metus nupirkta 793

vnt.

Parengtas Vilkaviškio rajono turizmo strategijos 2022–2027 metams projektas ir pristatytas

visuomenei bei turizmo paslaugų teikėjams susipažinimui ir pastabų / pasiūlymų teikimui.

Svarbesni Centro 2021 metų renginiai turizmo srityje:

Naujai sukurto maršruto „Suvalkijos signatarų žiedu“ pristatymas. Maršrutas parengtas kartu

su Kultūros paveldo departamento Alytaus – Marijampolės teritoriniu skyriumi ir partneriais, skirtas

J. Basanavičiaus 170-osioms, S. Banaičio, J. Staugaičio 155-osioms, P. Dovydaičio ir J. Vailokaičio

135-osioms bei P. Klimo 130-osioms gimimo metinėms. Liepos 1 d. Vilkaviškio kultūros centro

organizuojamo b‘ART festivalio metu prieš fortepijono virtuozo Dariaus Mažinto atliekamus Šopeno

noktiurnus buvo suorganizuota nemokama ekskursija „Pajevonio aukštais kalnais“. Rugpjūčio 12 d.

Vilkaviškio kultūros centro organizuojamo profesionalių dailininkų plenero „Sūduvių žemė: PA (si)

likimai“ metu suorganizuota nemokama ekskursija plenero dalyviams po Bartninkų apylinkes. Nuo

gegužės iki rugsėjo 15 d. Mariaus Karotkio iniciatyva buvo vykdomas žaidimas „Atrask Vilkaviškio

kraštą 2021“, kurio metu buvo kviečiama lankyti 19 mažiau žinomų rajono objektų, prie jų

fotografuotis ir kelti nuotraukas į sistemą. Daugiausiai objektų aplankę žaidimo dalyviai buvo

apdovanoti prizais. Prie žaidimo prisijungė 50 dalyvių.

Rugsėjo 27 d. minint Pasaulinę turizmo dieną suorganizuota ekskursija po žydiškąjį

Vilkaviškį. Ekskursijos pabaigoje buvo degustuojami žydiški patiekalai – pita (bandelės su

daržovėmis), vištienos sultinys ir macai. Rugsėjo 3–5 dienomis Centras pristatydamas rajono

http://www.vilkaviskisinfo.lt


turistines galimybes dalyvavo Vilniaus miesto festivalyje Sostinės dienose, o rugsėjo 25 d.

–Vilkaviškio krašto šventėje „Rudens maršas“.

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

Vilma Račiuvienė dalyvavo UAB „Factussum“ organizuojamame nuotoliniame seminare

„Ruošiantis finansinių metų pabaigai viešojo sektoriaus subjektuose: 2021 m. teisės aktų pakeitimų

apžvalga“.

Vitas Girdauskas dalyvavo VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ mokymuose „Turisto informaciniai

poreikiai ir būdai juos atliepti“.

Įstaigos biudžetas

2021 m. Centro finansavimo pajamas sudarė: Vilkaviškio rajono savivaldybės lėšos – 68

257,70 Eur. Pajamos už suteiktas paslaugas sudarė 19 387,46 Eur (lyginant su 2020 m. Centro

uždirbtos pajamos padidėjo 1 535,86 Eur arba 8,6 proc.). 2021 m. Centras vykdė projektinę veiklą

pagal 6 projektus, kuriems įgyvendinti gautas finansavimas sudarė 68 539,60 Eur (žr.3 lentelę). 2021

m. Centro biudžetas sudarė 156 184,76 Eur. Lyginant su 2020 m. Centro biudžetas išaugo 48 279,36

Eur. Nors dėl susiklosčiusios pandeminės situacijos kur kas sumažėjo Centro gaunamos pajamos už

suteiktas paslaugas, biudžeto padidėjimą lėmė gautos finansavimo pajamos projektinei veiklai

vykdyti (žr. 3 lentelę). Centro sąnaudos sudarė 154 652,63 Eur. Didžiausią biudžeto išlaidų dalį

sudaro išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui. 2021 m. jos sudarė 51,83 proc. visų

sąnaudų arba 79 837,43 Eur, lyginant su 2020 m., jos padidėjo 23,99 proc., kadangi 3 darbuotojams

buvo mokamas atlygis už darbą projektuose, tai sudarė 12 125,94 Eur. Metinis veiklos rezultatas yra

1 532,13 Eur pelnas.
3 lentelė. Informacija apie gautas ir uždirbtas lėšas

Eil.

Nr.
Finansavimo šaltiniai / paslaugų rūšis

Gautos ir uždirbtos

lėšos
Pokytis

Per 2021

metus

Dalis nuo

visų

pajamų

2020-2021

metų

pokytis

2020-2021

metų

pokytis

Eurai % Eurai %

1. Renginių organizavimo paslaugos 5 913,46 3,79 -286,28 -4,62

2. Pajamos už suteiktas dokumentų rengimo ir

kitas biuro paslaugas
7 465,00 4,78 +841,32 +12,7

3. Pajamos už marketingo paslaugas. 6 009,00 3,85 +980,82 +19,51

4. Vilkaviškio r. savivaldybės finansavimas ir 

projektinė veikla
68 257,70 43,70 -2 292,00 -3,25

6. Finansavimo pajamos iš VB (projektinė

veikla)
4 623,96 2,96 -6 127,39 -56,99

7. Finansavimo pajamos iš ES (projektinė

veikla)
60 205,00 38,55 +5 7932,77 +2 549,6

8. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių

(projektinė veikla )
3 710,64 2,37 -2 769,59 -42,74

Iš viso: 156 184,76 100

Nuo 2021 m. lapkričio 16 d. iki 2021 m. gruodžio 30 d. Centre buvo vykdomas vidaus

auditas vadovaujantis Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2021 m. veiklos planu. Audito ataskaitoje

pateiktos visos rekomendacijos yra vidutinio reikšmingumo lygio.

Pateikiame papildomą informaciją, nurodytą Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus

atskaitomybės įstatymo 221 straipsnio 4 dalyje:

1. informaciją apie vadovaujamas pareigas einančio asmens atlyginimą per ataskaitinius

metus (Aprašo 1 priede nurodyta forma pridedama);

2. informaciją apie kiekvieną reikšmingą per ataskaitinius metus sudarytą sandorį (Aprašo 2

priede nurodyta forma pridedama);



3. informaciją apie su susijusiomis šalimis 2021 metais sudarytus sandorius (Aprašo 3 priede

nurodyta forma pridedama).



VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo

informacijos centro 2021 m.

veiklos ataskaitos 1 priedas

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILKAVIŠKIO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS

VADOVAUJAMAS PAREIGAS EINANČIŲ ASMENŲ ATLYGINIMAS PER

ATASKAITINIUS METUS*

Eur, ct

Eil.

Nr.
Pareigų

(pareigybės)

pavadinimas

Bazinis

atlyginimas

Priemokos Priedai Premijos Kitos

išmokos**

Iš viso

1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5

1. Direktorius 17 443,49 - - - 890,06 18 333,55

... viso 17 443,49 - - - 890,06 18 333,55

* Neatskaičius mokesčių.

** Atostoginiai

____________________



VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro

                                                 2021 m. veiklos ataskaitos 2 priedas

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILKAVIŠKIO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS

REIKŠMINGI SANDORIAI

Eil.

Nr.

Sandorio šalis
Sandorio objektas

Suma,

Eur*****Pavadinimas* Kodas** Registras*** Adresas****

1. Vilkaviškio r.

savivaldybės

administracija

188774441 Registrų

centras

S. Nėries g. 1,

Vilkaviškis

Finansavimas

įstaigos vykdomai

veiklai

65 000,00

2. UAB

„Rinkodara“

303143540 Registrų

centras

Pramonės pr. 13, LT-

51327, Kaunas

Svetainės

atnaujinimo darbai ir

QR kodų

generavimas

4 997,30

3. UAB „Kiveda“ 123840424 Registrų

centras

Gedimino pr. 1, Vilnius Gidų rengimo kursų

organizavimas

5 000,00

4. UAB „Konica

Minolta Baltia“

110042632 Registrų

centras

J. Jasinskio g. 16A,

Vilnius

Daugiafunkcis

įrenginys -

spausdintuvas

2 333,84

5. UAB

„Moveupmarket

ingsolutions“

301710554 Registrų

centras

Raudondvario pl. 101,

Kaunas

Su Pacų paveldu

susijusios grafinės

gairės

3 004,84

6. UAB „Rinkodara“ 303143540 Registrų

centras

Pramonės pr. 13, LT-

51327, Kaunas

Mobilios

programėlės skirtos

Android telefonams

sukūrimas ir

publikavimas

4 997,30

7. UAB

„Ornitostogos“

305010841 Registrų

centras

Paramėlio g. 6, Paramėlio

k., Varėnos r.

Apžvalgos žiūronai 2 600,00

8. UAB „Šviežia

kava“

125130789 Registrų

centras

Gedimino per. 54-6,

Vilnius

Pacų kava 2 399,43

9. UAB „Šviežia

kava“

125130789 Registrų

centras

Gedimino per. 54-6,

Vilnius

Pacų kava 2 399,43

10. MB „Inovacijų

Artelė“

303462869 Registrų

centras

Minties g. 8A-21, Vilnius Kursas „Inovacijų

vadyba - verslo

darymas galva“

4 200,00

10. MB „Inovacijų

Artelė“

303462869 Registrų

centras

Minties g. 8A-21, Vilnius Kursas „Inovacijų

vadyba - verslo

darymas galva“

3 000,00

11. Powiatsuwalski-

jednostkaorgani

zacyjnastarostw

opowiatowe

NIP 844-18-

70-361

Świerkowa 60, Suwalki Projekto „Pacų

giminės paveldas

kaip bendros turizmo

plėtros abipus sienų

pagrindas“ Nr. LT-

PL-4R-312

finansavimas

2 245,82

12. Nacionalinė

mokėjimo

agentūra prie

ŽŪM

288739270 Registrų

centras

Blindžių g. 17, Vilnius Projekto „Pagaminta

Vilkaviškyje“ VILK-

LEADER-1A-V-10-

4-2019 finansavimas

3 572,35

Iš viso 105 750,31

* Jei tai juridinis asmuo, nurodoma teisinė forma ir pavadinimas, jei fizinis asmuo – vardas ir pavardė.

** Nurodomas juridinio asmens kodas.

*** Nurodomas registras, kuriame kaupiami ir saugomi juridinio asmens duomenys.

**** Jei tai juridinis asmuo, nurodoma buveinė (adresas), jei fizinis asmuo – adresas korespondencijai.

***** Jei sandoris yra apmokestinamas PVM, viešoji įstaiga, kuri yra PVM mokėtoja, sumą nurodo be PVM, o viešoji

įstaiga, kuri nėra PVM mokėtoja, – su PVM.



VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos

                                                                                  centro 2021 m. veiklos ataskaitos 3 priedas

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILKAVIŠKIO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS

SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS

Eil.

Nr.

Susijusi šalis
Sandorio

objektas

Suma,

Eur******
Pavadinimas* Kodas** Registras*** Adresas**** Santykių 

pobūdis*****

1. Vilkaviškio

rajono

savivaldybės

administracija

188774441 Registrų

centras

S. Nėries g. 1,

Vilkaviškis

Dalininkė Sutartis dėl

finansavimo,

skirto įstaigos

vykdomai

veiklai

65 000,00

Iš viso 65 000,00

* Jei tai juridinis asmuo, nurodoma teisinė forma ir pavadinimas, jei fizinis asmuo – vardas ir pavardė.

** Nurodomas juridinio asmens kodas.

*** Nurodomas registras, kuriame kaupiami ir saugomi juridinio asmens duomenys.

**** Jei tai juridinis asmuo, nurodoma buveinė (adresas), jei fizinis asmuo – adresas korespondencijai.

***** Nurodomas susijusių šalių santykių pobūdis remiantis Biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė Vilkaviškio

rajono savivaldybė, Savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų metinių veiklos ataskaitų rengimo tvarkos aprašo 7.3

papunkčiu.

****** Jei sandoris yra apmokestinamas PVM, viešoji įstaiga, kuri yra PVM mokėtoja, sumą nurodo be PVM, o viešoji

įstaiga, kuri nėra PVM mokėtoja, – su PVM.
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