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BENDROJI INFORMACIJA 

            Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro veiklos tikslai: 

 Teikiant viešąsias paslaugas verslui, skatinti naujų įmonių kūrimąsi, padėti jau veikiantiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams 

plėtoti veiklą, prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų, didinti jų veiklos konkurencingumą ir efektyvumą; 

 Kaupti ir nemokamai teikti informaciją turistams bei Kelmės rajono svečiams apie lankytinas Kelmės rajono vietoves ir objektus. 

Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro veiklos sritys: 

1. Paslaugos verslui; 

2. Turizmo paslaugos. 

Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras: 

1. Reprezentuoja rajoną, reklamuoja lankomus objektus Lietuvoje bei užsienyje; 

2. Dalyvauja kuriant turizmo ir verslo informacines sistemas; 

3. Bendradarbiauja su kitomis paslaugų verslui tinklo įstaigomis, paramą verslui teikiančiomis institucijomis ir turizmo informacijos centrais 

Lietuvoje ir užsienyje; 

4. Analizuoja ir planuoja turizmo rinką; 

5. Rengia turizmo maršrutus ir projektus; 

6. Dalyvauja užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų paramos SVV programuose ir projektuose; 

7. Skatina naujų technologijų ir mokslinių naujovių diegimą versle; 



8. Tarpinikauja pritraukiant Lietuvos ir tarptautinių organizacijų, įmonių, fizinių asmenų, fondų ir progrmų lėšas bei techninę pagalbą 

Įstaigos veiklai; 

9. Rengia verslininkų kvalifikacijos kėlimo kursus ir seminarus; 

10. Padeda užmegzti kontaktus tarp potencialių verslopartnerių, konsultuoja ir rengia verslo plėtros ir investicijų projektus. 

 

Įgyvendinant metinį veiklos planą prisidedama prie Kelmės rajono savivaldybės įlgalaikio strateginio plano 2013-2020 metams tikslų (kodas) 

1.1.3. „Skleisti informaciją ir formuoti patrauklų rajono įvaizdį” ir (kodas) 1.2.1. „Skatinti žemės ūkio ir verslo vystymąsi in investicijų plėtrą” 

įgyvendinimo. 

 

VEIKLOS PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI 

Veiklos plano tikslai: 

 Skatinti verslo vystymąsi; 

 Skleisti informaciją ir formuoti patrauklų rajono įvaizdį. 

Veiklos plano uždaviniai: 

 Teikti informaciją, konsultuoti verslo subjektus; 

 Teikti turizmo informaciją, formuoti patrauklų rajono įvaizdį. 

 

LĖŠOS PLANO VYKDYMUI 

Kelmės turizmo ir verslo informacijos centrui įgyvendinti metinį veiklos planą bus reikalinga 93928 Eur, iš kurių įstaigos lėšos 27 848 Eur, savivaldybės 

biudžeto lėšos 66 080 Eur. 

 
Tikslo, 

uždavinio, 
priemonės kodas 

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas Finansavimo 

šaltinis 

Numatomos 

lėšos 
iš viso 

Atsakingas (i) 

vykdytojas  (ai) 
 

 Proceso ir (ar) 

indėlio 
vertinimo 

kriterijai 

Pastabos, komentarai 

1 Tikslas: Skatinti verslo vystymąsi 

1.1 Uždavinys: Teikti informaciją, konsultuoti verslo subjektus 

1.1.1. Veikla:  nuolat atnaujinti informacinę medžiagą aktualiais verslo 
klausimais, skleisti šią informaciją rajono verslininkams, verslo 

įmonėms, asmenims, ketinantiems pradėti verslą, veikiančioms 

įmonėms  www.kelmevic.lt tinklapyje, skiltyje Verslo žinynas 

ĮL 1500 Vyr. finansininkė-
konsultantė, 

Turizmo ir verslo 

konsultantė. 

Atnaujinta 
informacija  

12 vnt. 

 

SB 1220 

KT/ES  Išsiųstos el. 

paštu  

informacijos 

skaičius  

12 vnt.  

 

Iš viso: 2720 

1.1.2 Veikla: Atnaujinti ir papildyti Kelmės rajono verslo įmonių ĮL 1500 Direktorė, Atnaujinta ir  



duomenų bazę  www.kelmevic.lt tinklapyje SB 1200 Vyr. finansininkė-

konsultantė, 

Turizmo ir verslo 

konsultantė. 

papildyta 

Kelmės rajono 

verslo įmonių 

duomenų bazė, 

naujai 
įregistruotos 

įmonių 

skaičius  

20 vnt. 

KT  

Iš viso: 2700 

1.1.3 Veikla: Steigti naujus verslo subjektus Kelmės rajone ĮL 1000 Direktorė 

 

Įsteigtų verslo 

subjektų 

skaičius 

20 vnt. 

 

SB 2400 

KT  

Iš viso: 3400 

1.1.4 Veikla: Teikti konsultacijas rajono fiziniams asmenims, 

ketinantiems pradėti verslą ir veiklą vykdančioms įmonės  

ĮL 1352 Direktorė, 

Vyr. finansininkė-

konsultantė, 

Turizmo ir verslo 

konsultantė. 

Suteiktų 

konsultacijų 

skaičius  

430 vnt. 

 

SB 26648 

KT  

Iš viso: 28000 

1.1.5 Veikla: Organizuoti verslumą skatinančius  ir verslo įmonėms 
aktualius mokymus, kursus, renginius, seminarus Kelmės rajone 

ĮL 500 Direktorė, 
Vyr. finansininkė-

konsultantė, 

Turizmo ir verslo 

konsultantė. 

Suorganizuotų 
mokymų, 

kursų, 

renginių, 

seminarų 

skaičius  

18 vnt.  

 
 

 

 

 

 

 

SB 2000 

KT  

Iš viso: 2500 Dalyvių 

skaičius  

180 vnt. 

 

1.1.6 Veikla: Organizuoti mokymus, kursus, seminarus rajono jaunimui 

apie verslumą, ekonominį raštingumą 

ĮL 500 Direktorė Suorganizuotų 

arba lankytų 

renginių, 

mokymų, 

kursų, 
seminarų 

skaičius  

1vnt. 

 

SB 1000 

KT  

Iš viso: 1500 



1.1.7 Veikla: Organizuoti arba dalyvauti mokymuose apie alternatyvius 

verslus ir netradicinę žemdirbystę 

ĮL 500 Direktorė, 

Vyr. finansininkė-

konsultantė, 

Turizmo ir verslo 

konsultantė. 

Suorganizuotų  

arba lankytų 

renginių, 

mokymų, 

kursų, 
seminarų 

skaičius  

1 vnt. 

 

SB 1500 

KT  

Iš viso: 2000 

1.1.8 Veikla: Rengti besimokančio jaunimo įdomiausio verslo idėjos ir 

geriausio verslo plano konkusus 

ĮL 500 Direktorė Surengtų 

konkursų 

skaičius  

1 vnt. 

 

SB 1200 

KT  

Iš viso: 1700 

1.1.9 Veikla: Bendradarbiauti su verslo asociacijomis, verslumą 

skatinančiomis institucijomis, bankų atstovais, Užimtumo tarnyba 

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, VMI, Sodra, VDI ir 

kt. 

ĮL 1000 Direktorė  Dalyvautų 

neformalių 

susitikimų 

skaičius  

5vnt. 

 

SB 1500 

KT  

Iš viso: 2500 

1.1.10 Veikla: Įstaigos darbuotojų kompetencijų ugdymas  ĮL 2000 Direktorė, 

Vyr. finansininkė-

konsultantė, 

Turizmo ir verslo 
konsultantė. 

Išklausytų 

mokymų 

skaičius  

8 vnt. 

 

SB 1000 

KT  

Iš viso: 3000 

1.1.11 Veikla: Nuolat atnaujinti informaciją apie Kelmės rajone teikiamas 

verslo įmonių paslaugas www.kelmevic.lt tinklapyje, skiltyje 

Įmonės paieška 

 

ĮL 500 Direktorė, 

Vyr. finansininkė-

konsultantė, 

Turizmo ir verslo 

konsultantė. 

Atnaujinti 

įmonės veiklą, 

kontaktinę 

informaciją 

 30 vnt. 

 

SB 750 

KT  

Iš viso: 1250 

1.1.12 Veikla: Nuolat talpinti žemės ūkio ir kaimo plėtros  skyriaus 

siunčiamą informaciją www.kelmevic.lt tinklapyje Žemės ūkio 

skiltyje 

 

ĮL 500 Turizmo ir verslo 

konsultantė 

Talpinti žemės 

ūkio ir kaimo 

plėtros  

skyriaus 

siunčiamą 

informaciją  

30 vnt. 

 

SB 750 

KT  

Iš viso: 1250 

1.1.13 Veikla: Įstaigos infrastruktūros ir paslaugų vystymas ĮL 10000 Direktorė, 
Vyr. finansininkė-

konsultantė, 

Turizmo ir verslo 

konsultantė. 

Įsigytos 
kompiuterinės 

įrangos  

11 vnt. 

 

SB 2913 Patalpų 

remontas  

 

KT/ES 11972 



Iš viso: 24885 1 vnt. 

1.1.14 Veikla: Paraiškų pildynas, verslo planų rengimas ĮL 5796 Direktorė, 

Vyr. finansininkė-

konsultantė, 

Turizmo ir verslo 

konsultantė. 

Bus paruoštos 

paraiškos ir 

verslo planai  

5 vnt. 

 

SB  

KT  

Iš viso: 5796 

Iš viso priemonei: 83201    

2 Tikslas: Skleisti informaciją ir formuoti patrauklų rajono įvaizdį 

2.1 Uždavinys: Teikti turizmo informaciją, formuoti patrauklų rajono įvaizdį 

2.1.1 Veikla: Teikti turizmo informaciją apie Kelmės rajone esančius 

turistinius objektus, maitinimo, apgyvendinimo, pramogų paslaugas 

teikiančias įmones 

ĮL 100 Direktorė, 

Vyr. finansininkė-

konsultantė, 

Turizmo ir verslo 

konsultantė. 

Suteiktos 

informacijos, 

paklausimų 

skaičius  

350 vnt. 

 

SB 1950 

KT  

Iš viso: 2050 

2.1.2 Veikla: Rengti turizmo statistikos apžvalgas ĮL 100 Turizmo ir verslo 

konsultantė 

Parengtų 

turizmo 

statistikos 
apžvalgų 

skaičius  

4 vnt. 

 

SB 200 

KT  

Iš viso: 300 

SB 1500 

KT  

Iš viso: 1700 

2.1.3 Veikla: Pateikti informaciją leidiniams, turizmo informacijos 

centrams ir kitiems informaciniams šaltiniams 

ĮL 100 Direktorė, 

Turizmo ir verslo 

konsultantė. 

Pateiktos 

informacijos 

skaičius  

7 vnt. 

 

SB 400 

KT  

Iš viso: 500 

2.1.4 Veikla: Nuolat atnaujinti informaciją apie Kelmės rajone teikiamas 

turizmo paslaugas, lankytinas vietas, rajono kultūros paveldą  

www.kelmevic.lt tinklapyje Turizmo skiltyje 

 

ĮL 100 Turizmo ir verslo 

konsultantė 

Atnaujintos 

informacijos 

skaičius  

15 vnt. 

 

SB 200 

KT  

Iš viso: 300 

2.1.5 Veikla: Nuolat talpinti siunčiamas švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus renginius www.kelmevic.lt tinklapyje skiltyje Kultūra 

 

ĮL 100 Turizmo ir verslo 

konsultantė 

Patalpinti 

renginiai  

30 vnt. 

 

SB 200 

KT  

Iš 

Viso: 

300 

2.1.6 Veikla: vykdomas kryptingas Kelmės krašto ĮL 200 Direktorė, Padidėjęs  



viešinimas socialiniuose tinkluose bei įvairiose 

platformose 

SB 600 Vyr. finansininkė-

konsultantė, 

Turizmo ir verslo 

konsultantė. 

socialinių 

tinklų sekėjų 

skaičius. 

Informacijos 

Prieinamumas 
2 proc. 

KT  

Iš 

Viso: 

800 

2.1.7 Veikla: Dalyvauti tarptautinėse turizmo parodose, miestų šventėse  ĮL 200 Direktorė, 

Vyr. finansininkė-

konsultantė, 

Turizmo ir verslo 

konsultantė. 

Tarptautinių 

parodų, miestų 

šventėse 

kuriuose 

dalyvauta, 

skaičius  

1 vnt. 

 

SB 1500 

KT  

Iš viso: 1700 

2.1.8  Veikla: Šv. Jokūbo kelio atkarpų ženklinimas ir piligriminį kelią 

viešinimas 

ĮL 100 Direktorė, 

Turizmo ir verslo 

konsultantė. 

Pažymėtų 

oficialių šv. 

Jokūbo 

simbolių 

skaičius 

10 vnt. 
 

 

SB 150 

KT  

Iš: 

viso  

250 Viešintos 

informacijos 

skaičius  

5 vnt. 

 

2.1.9 Veikla: Rengti, atnaujinti bei populiarinti turistinius maršrutus ĮL 1300 Turizmo ir verslo 

konsultantė 

Sukurtų, 

atnaujintų 

turistinių 

maršrutų 

skaičius 
1 vnt. 

 

SB 500 

KT  

Iš viso: 1800 

Iš viso priemonei: 8000  8000  

 


