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KELMĖS TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO 
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SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ 

POLITINIAI – TEISINIAI VEIKSNIAI 

           Viešoji įstaiga Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras (toliau – Įstaiga) yra ribotos 

civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi TVIC įstatais, 

patvirtintais Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T-308, 

Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, kitais 

Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.  Įstaigos vienintelis dalininkas (savininkas) yra 

Kelmės rajono savivaldybė. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina Kelmės rajono 

savivaldybės administracijos direktorius. 

           Įstaigos veiklos tikslai yra 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. 

          Pagrindinės veiklos sritys yra paslaugos verslui ir turizmo paslaugos. 

         Planuodama ir vykdydamą veiklą Įstaiga vadovaujasi šiais teisės aktais 

• Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“; 

• 2021–2030 m. nacionalinis pažangos planas 

• Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas;  

• Lietuvos respublikos Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas;  

• Kelmės rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos planas; 

• Kelmės rajono savivaldybės strateginio plėtros planas iki 2030 metų. 

EKONOMINIAI VEIKSNIAI 

Kelmės rajonas yra išsidėstęs Lietuvos vakarų dalyje. Kelmės rajonas ribojasi su kitais 7 

administraciniais vienetais: Radviliškio, Raseinių, Šiaulių rajono, Tauragės, Šilalės, Telšių, 

Pakruojo rajonais.  

Kelmės rajono savivaldybės teritorijos plotas – 1705 km² (2,6% Lietuvos ploto), iš jų: 2000 

ha užima miestai ir gyvenvietės, 1800 ha – pramonės įmonės ir keliai, 99 100 ha – žemdirbystės 

plotai, 44 400 ha – miškai, 4000 ha – vandenys, 17 000 ha – kitos paskirties plotai. Kelmės r. sav. 

susiskirtyta į 11 seniūnijų: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio, 

https://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/xvii-vyriausybe/strateginis-valdymas/2021-2030-m-nacionalinis-pazangos-planas
https://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/xvii-vyriausybe/strateginis-valdymas/2021-2030-m-nacionalinis-pazangos-planas
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Šaukėnų, Tytuvėnų, Tytuvėnų apylinkių, Užvenčio, Vaiguvos seniūnijas. 

                      Registruotų Kelmės rajono sav. ūkio subjektų 2022 metų pradžioje buvo 1276. 

Veikiančių ūkio subjektų skaičius metų pradžioje rajone – 572. Per atskaitinį laikotarpį, 2021 m., 

įregistruoti 63 juridiniai asmenys. 

 

 

 

 

Kelmės rajonas 

Registruoti ūkio subjektai metų 

pradžioje, vnt. 

Veikiantys ūkio subjektai metų 

pradžioje, vnt. 

2021 2022 2021 2022 

1247 1276 549 572 

 

Kelmės rajono savivaldybėje vyrauja mažos ir vidutinės įmonės, kurios specializuojasi 

paslaugų teikimo, mažmeninės prekybos, transporto remonto ir kt. veiklose. 

 

 
  

           Verslumo lygis priklauso nuo gyventojų prieinamumo prie viešųjų paslaugų verslui kurti ir 

plėtoti, šių paslaugų rajone labai trūksta. Veikiančių paramos verslui institucijų svarba rajonui yra 

labai didelė, vieninteliai šias paslaugas Kelmės rajone teikia Kelmės turizmo ir verslo informacijos 



3 
 

centras. 

          Kelmės rajono savivaldybė – viena iš turizmui ir rekreacijai vystyti pakankamai palankių 

savivaldybių, turinti didelį kultūros paveldo objektų ir gamtos paminklų tinklą. Kelmės rajonas, 

būdamas prie istorinio Via Hanza kelio,  traukia lankytojus savo krašto įvairove: nuostabiais 

Dubysos, Ventos ir kitų upių vingiais, tyrais ežerais, daugybe paveldo objektų. 

 

Rajone yra net 7 draustiniai (Šilkainių geomorfologinis, Šatrijos kraštovaizdžio ir kt.) ir 4 

regioniniai parkai (Tytuvėnų, Kurtuvėnų, Dubysos, Varnių).  Per teritoriją teka Dubysa ir Venta su 

intakais. Tyvuliuoja 53 ežerai (didžiausi - Gauštvinis, Gludas, Bridvaišis, Karklėnų), 10 tvenkinių 

(Aunuvėnų, Kentrių, Pašiaušės). Didžiausi miškai - Vainagių, Patumšių, Padubysio, Tytuvėnų. 

Priskaičiuojama apie 10 parkų. Žymiausias iš jų - Pagryžuvio parkas. Žemės ūkio naudmenos 

sudaro 56,9 %, miškai - 28,4 %, keliai - 1,6 %, užstatyta teritorija - 1,9 %, vandenys - 2,4 %, kita 

žemė - 8,8 %. 

          Įstaigos duomenimis, patraukliausi lankytojams pastaruoju metu buvo šie objektai: Tytuvėnų 

bažnyčios ir vienuolyno ansamblis, Kelmės krašto muziejus, Tytuvėnų regioninio parko lankytojų 

centras, Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras ir kt. 

         Per 2021 m. Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras sulaukė 37 712 lankytojų 

komunikacijos kantaktų – įstaigos patalpose, interneto svetainėje, mobilioje programėlėje, 

socialiniuose  tinkluose Facebook, Instagram, Youtube platformoje, verslo planavimo, verslo 

paramos, turizmo informacijos ir kt. klausimais.  

Kelmės rajono lankytojų srautas yra stipriai veikiamas sezoniškumo. Turistų skaičius 

Kelmės rajone išauga pavasarį  ir didžiausią mastą pasiekia vasaros sezono metu, o mažėti ima 

rudenį ir žemiausią lygį pasiekia žiemos sezono metu. Tai rodo, jog Kelmės rajone būtina plėsti 

naujas turizmo rūšis – žiemos turizmą, konferencinį turizmą, pažintinį turizmą ir pan.  

 

Svarbią vietą turizmo sektoriuje užima apgyvendinimo paslaugos. Nuo apgyvendinimo 

įstaigų teikiamų paslaugų kokybės priklauso ne tik turistų srautai, bet ir vietovės ekonominė 

gerovė – biudžeto pajamų šaltinis, darbo vietų skaičius ir kt. 

2016-2020 m. laikotarpiu Kelmės rajono savivaldybės apgyvendinimo įstaigų skaičius augo 

nuolat kito ir nuo 2018 metų pradėjo augti. 2020 m. Kelmės rajone veikė 25 apgyvendinimo 

įstaigos. 

 
Pastarosios 2020 m. apgyvendino 1936 turistus, tarp kurių 92 proc. apgyvendintų turistų 

buvo lietuviai (1773) ir tik 2 proc., dėl COVID-19 pandemijos sukeltų keliavimų apribojimų, 

paskelbtų karantinų – užsienio turistų (163).  

 
Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje, remiantis Kultūros paveldo departamento registro 

duomenimis, priskaičiuojama 723 kultūros paveldo objektų, iš jų – 527 nekilnojami ir 196 
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kilnojami kultūros paveldo objektai. Kelmės rajonui itin vertingi dvarai bei išlikusių dvarų 

fragmentai, sakraliniai objektai, gamtos objektai, istorinės bei literatūrinės vietovės. Kelmės rajone 

daugiausia turistų sulaukia Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblis, Kelmės krašto muziejus 

ir kt. 2017 m. rugpjūčio 24 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybai priėmus sprendimą „Dėl 

pritarimo tapti šv. Jokūbo kelio asociacijos nare“ Kelmės rajono savivaldybė įtraukta į tarptautinį 

šv. Jokūbo kelią. Per Kelmės rajoną pravingiuoja dvi šio kelio atšakos, įtraukiančios į kelią 

Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblį bei Palendrių šv. Benedikto vienuolyną. 

Bendradarbiaujant su Raseinių, Šiaulių rajono ir Šiaulių miesto savivaldybėmis 2020 m. 

buvo iniciajuota religinio turizmo plėtra, apimanti ir Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblį. 

Taip sukurtas unikalus religinis maršrutas, pavadintas Via gratia, išleistas specialus leidinys, 

pristatantis kelyje esančius turistinius obejektus. 

SOCIALINIAI VEIKSNIAI 

          Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2022 m. pradžioje Kelmės rajono 

savivaldybėje gyveno 25389 tūkst. gyventojų, mieste – 9947, kaime – 15442.  Lyginant 2021 m. ir 

2022 m. pradžios duomenis,  Kelmės rajono savivaldybėje gyventojų skaičius padidėjo 2,27 proc. 

         Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir dabo ministerijos duomenimis,  2021 m.  

Kelmės rajone buvo 17,9 proc. nedarbas, kai šalies vidurkis siekė 13,3 proc. Kelmės rajono 

nedarbas ir toliau išlieka vienas didžiausių šalyje. 

          Kelmės rajono savivaldybėje yra įsikūrę trys miestai – Kelmė, Tytuvėnai, Užventis, kuriuose 

2021 m. gyveno 9828 gyventojai, o kaime 14998 gyventojai. 

          Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Kelmės rajono savivaldybėje 2020 m. siekė 

1146 EUR. 

 

TECHNOLOGINIAI VEIKSNIAI 

           Įstaigos veikla vykdoma patalpose, esančiose adresu Birutės g. 4, Kelmė.  Patalpos 

valdomos dalinai nuosavybės teise, dalinai panaudos sutartimi, kurios nuosavybės teisės priklauso 

Kelmės rajono savivaldybei.  

          Centras aprūpintas biuro įranga, baldais  ir kitomis darbo priemonėmis. 2019-2021 metais 

įgyvendinant įvairius projektus buvo atnaujinta įstaigos kompiuterinė įranga. Tačiau išliko aktualus 

patalpų, baldų atnaujimo klausimas. Patalpas ir baldus tikslinga atnaujinti. 

 

 

VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ 

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA, ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI, PLANAVIMO SISTEMA, 

FINANSINIAI IŠTEKLIAI, RYŠIŲ SISTEMA, INFORMACINĖS IR KOMUNIKAVIMO 

SISTEMOS, VIDAUS DARBO KONTROLĖ 

Organizacinė struktūra 

 

Vadovaudamasis Įstaigos įstatais, patvirtintais Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. 

spalio 26 d. sprendimu Nr. T-308, Įstaigos pareigybių sąrašą tvirtina Kelmės rajono savivaldybės 

taryba. Įstaigos pareigybių sąrašas buvo patvirtintas Kelmės rajono savivaldybės tarybos  2017 m. 

lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T-390. Įstaigoje numatytos 4 pareigybės: direktorius (1), vyr. 

finansininkas-konsultantas (1), turizmo ir verslo konsultantas (2). 
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Žmogiškieji ištekliai 

 

          Įstaigoje dirba 3 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Dėl lėšų stygiaus viena pareigybė 

neužimta. Aukšta Įstaigos darbuotojų kvalifikacija ir ilgametė patirtis teikiant verslo ir turizmo 

informaciją ir konsultacijas. Įstaigos darbuotojai nuolat kelia kvalifikaciją, dalyvauja mokymuose, 

seminaruose, konferencijose. 

Planavimo sistema: Strateginis veiklos planas, metinis veiklos planas. 

Finansiniai ištekliai 

 

Įstaigos finansavimo išteklius sudaro: Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšos skiriamos 

vykdyti Kelmės rajono ekonominės aplinkos ir investicijų programos priemones; pajamos už 

suteiktas komercines paslaugas, pagal Kelmės rajono savivaldybės tarybos patvirtintą atlygintinų 

paslaugų sąrašą; projektinės lėšos. 

 

Ryšių sistema, informacinės ir komunikavimo sistemos 

          

 Įstaiga administruoja internetinę svetainę www.infokelme.lt, sukurta mobiliejoji 

programėlė-aplikacija „Kelmės krašto kultūros paveldas”. Socialiniuose tinkluose Facebook, 

Instagram sukurtos įstaigos paskyros, sukurtas  YOUTYBE kanalas. Kelmės turizmo ir verslo 

informacijos centras siekia, kad darbuotojai galėtų naudotis visomis pagrindinėmis IT sistemomis, 

skirtomis informacijai valdyti, kaupti ir perduoti. Suformuota Įstaigos lokalinė informacinė sistema: 

kompiuterizuotos darbo vietos, užtikrintas interneto ryšys. Buhalterinė apskaita tvarkoma 

kompiuterizuota finansinės apskaitos sistemos „AGNUM” programa. 

 

Vidaus darbo kontrolė 

 

Įstaigos darbuotojai vadovaujasi Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro direktoriaus 

2010 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. V-3 patvirtintomis Įstaigos vidaus kontrolės taisyklėmis; 2015 m. 

spalio 1 d. įsakymu Nr. V-3 Vidaus darbo taisyklėmis; 2018 m. Gruodžio 8 d. įsakymu Nr. V-3 

patvirtinta apskaitos politika, 2019 m. Rugpjūčio 29 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos 

patvirtintu viešosios  įstaigos Kelmės turiznmo ir verslo informacijos centro vidaus kontrolės 

tvarkos aprašu. 

 

 

 

 

http://www.infokelme.lt/
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SSGG ANALIZĖ 

STIPRYBĖS 

• Aukšta Įstaigos darbuotojų kvalifikacija ir ilgametė patirtis teikiant verslo ir turizmo 

informaciją ir konsultacijas. 

• Kokybiškų sklaidos renginių ir apmokymų organizavimo savivaldybėje SVV  aktualiomis 

temomis ilgametė patirtis. 

• Bendradarbiavimas su verslo įmonėmis, verslą reguliuojančiomis įstaigomis, asociacijomis, 

bendruomenėmis ir kitomis viešąsias paslaugas teikiančiomis įstaigomis. 

• Turtingas ir įvairus Kelmės rajono kultūros paveldas. 

• Kelmės rajonas išsiskiria gamtos ir rekreacinių išteklių gausa. 

• Unikalus kraštovaizdis bei švari aplinka. 

• Kultūros paveldo objektų bei kaimo turizmo sodybų gausa. 

• Rajono išskirtinumas išplėtotu sakraliniu turizmu. 

 

SILPNYBĖS 

• Riboti ir negarantuoti finansiniai ištekliai, reikalingi Įstaigos plėtrai ir priemonių 

įgyvendinimui.  

• Didelė gyventojų emigracija iš regiono (ypač jaunimo).  

• Nepakankamai bendradarbiauja SVV įmonės.  

• SVV įmonės per menkai pasinaudoja šalies mastu prieinamais finansavimo šaltiniais ir 

instrumentais (lengvatinės paskolos, garantijos, rizikos kapitalas).  

• Turizmui nepritaikytas priėjimas prie gamtos ir rekreacinių išteklių, vandens telkinių. 

• Turistinių objektų nepritaikymas specialių poreikių, neįgaliųjų reikmėms. 

• Žemas verslumas savivaldybėje (dalis įmonių/gyventojų skaičiui). 

• Nepakankamai išvystytos turizmo paslaugos ir infrastruktūra: apgyvendinimo, sveikatinimo, 

maitinimo, konferencijų. 

• Dauguma turizmo paslaugų pritraukia tik vienadienius turistus. 

• Trūksta efektyvios informacinės sklaidos, mokamuose turistiniuose sklaidos leidiniuose, 

potencialiems turistams apie poilsio galimybes Kelmės rajone. 

• Gyventojų užimtumo trūkumas, t.y. neišvystytas aktyvių pramogų sektorius. 

• Vyraujantis turizmo paslaugų sezoniškumas 

GALIMYBĖS 

• Paslaugų teikimui reikalingos Įstaigos materialiojo ir nematerialiojo turto bazės išplėtimas pagal 

kintančius verslo poreikius. 

• Šiuo metu Įstaigoje vykdoma teikiamų paslaugų plėtra. 

• Naujų paslaugų smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams teikimas.  

• Gausesnės ir išsamesnės informacijos teikimas elektroninėmis priemonėmis. 

• Patrauklaus turizmui rajono įvaizdžio formavimas. 

• Kultūros paveldo potencialo aktyvesnis pritaikymas turizmui. 

• Gamtos bei rekreacinių išteklių infrastruktūros sutvarkymas ir pritaikymas poilsiui bei turizmui. 

• Aktyvaus turizmo paslaugų plėtra. 

• Gyventojų verslumo ugdymas, naujų verslo finansavimo formų bei instrumentų panaudojimas, 

plėtojant smulkaus ir vidutinio verslo sektorių. 
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GRĖSMĖS 

• Nepakankamas viešųjų paslaugų verslui ir turizmui įstaigų veiklos ir jos plėtros finansavimas. 

• Žmogiškųjų išteklių stygius reikalingoms naujovėms įgyvendinti. 

• Verslininkų nenoras mokytis, mokymosi traktavimas kaip išlaidas, o ne investicijas.  

• Galimas kai kurių verslo subjektų pasyvumas reklamuojant, pristatant savo teikiamas 

paslaugas ar gaminamą produkciją.  

• Stipri sezoniškumo įtaka turizmo sektoriui.  

• Kitų Lietuvos savivaldybių patrauklumo didėjimas ir Kelmės rajono, kaip ir didelės dalies 

Šiaulių regiono turizmo konkurencingumo mažėjimas. 

• Menkas vietos įmonių suinteresuotumas turizmo verslo plėtra ir perspektyvų šioje srityje 

nematymas. 

• Spartus gyventojų senėjimas ir mažėjantis darbingo amžiaus asmenų skaičius, didėjanti 

emigracija mažins Savivaldybės ekonominį potencialą, neleis pritraukti tiesioginių investicijų 

bei užtikrinti ekonominę plėtrą. 
 

MISIJA 

Padėti įgyvendinti nacionalinės ir regioninės politikos tikslus, lengvatinėmis sąlygomis teikti 

informacines, konsultacines bei mokymo paslaugas, būti patikimu pagalbininku ir partneriu Kelmės 

rajono savivaldybės teritorijoje veiklą vykdantiems bei besikuriantiems verslininkams, teikti jiems 

konsultacinę, mokymų bei techninę / institucinę pagalbą.  

Rengti, teikti ir platinti patikimą ir patrauklią informaciją apie Kelmės rajono turizmo 

paslaugas, išteklius ir vietoves, skatinti vidaus ir atvykstamąjį turizmą. 

 

 

STRATEGINIAI TIKSLAI 

1. Tikslas. Skatinti verslo vystymąsi  

1.1. Uždavinys. Teikti informaciją, konsultuoti verslo subjektus 

2. Tikslas. Skleisti informaciją ir formuoti patrauklų rajono įvaizdį 

2.1. Uždavinys. Teikti turizmo informaciją, formuoti patrauklų rajono įvaizdį 

 

 



KELMĖS TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2022–2024 METAMS TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, 

PRIEMONIŲ IR VEIKLŲ, LĖŠŲ BEI PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ 

 
 

Tikslo, 

uždavinio, 

priemonės 

kodas 

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas 

F
in

an
sa

v
im

o
 š

al
ti

n
is

 

2022-ųjų metų finansavimas 

2023-ųjų 

metų 

finansavi

mas 

2024-ųjų 

metų 

finansavi

mas 

Produkto kriterijus Kelmės 

rajono 

savivaldybės 

2022-2024 

metų 

strateginio 

veiklos plano 

(Strateginis 

planas)/ 

Kelmės 

rajono 

savivaldybės 

strateginio 

plėtros plano 

iki 2030 

metų (Plėtros 

planas) 

  

iš viso 

iš jų 

iš viso Iš viso 

 Planas 

išlaidoms 
Paslaug

oms/turt

ui 

įsigyti 

Pavadinimas 

  
  

  
2
0

2
2

 

m
et

am
s 

  
  

  
  
2

0
2
3

 

m
et

am
s 

  
  

  
 2

0
2

4
 

m
et

am
s 

 
iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

 

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.infokelme.lt tinklapyje 

ĮL 1900 1900 1444 456 200 200 Atnaujinta 

informacija (vnt.) 

12 12 12 Strateginio 

plano kodas 

1.2.1.2. 

Plėtros plano 

kodas 

2.2.1.2. 

SB 2456 2456 2456  4456 4556 

KT/ES       Išsiųstos el. paštu  

informacijos 

skaičius (vnt.) 

12 12 12 

Iš viso: 4356 4356 3900 456 4656 4756 

1.1.2. Veikla: Steigti naujus verslo subjektus Kelmės 

rajone 

ĮL 1200 1200 1200  900 900 Įsteigtų verslo 

subjektų skaičius 

(vnt.) 

20 20 20 

SB 1200 1200 1200  2100 2900 

KT/ES       

Iš viso: 2800 2800 2800  3000 3800 

1.1.3. Veikla: Teikti konsultacijas rajono fiziniams ĮL 3100 3100 1096 2004 1800 2800 Suteiktų 440 450 460 

http://www.infokelme.lt/


9 
 

asmenims, ketinantiems pradėti verslą ir veiklą 

vykdančioms įmonės  

SB 37904 37904 37904  41000 41000 konsultacijų 

skaičius (vnt.) 
KT       

Iš viso: 41004 41004 39000 2004 42800 43800 

1.1.4. Veikla: Organizuoti verslumą skatinančius  ir 

verslo įmonėms aktualius mokymus, kursus, 

renginius, seminarus Kelmės rajone 

ĮL 3360 3360 3360  1200 1200 Suorganizuotų 

mokymų, seminarų 

skaičius (vnt.) 

19 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

SB 3440 3440 2140 1300 5900 6100 

KT       

Iš viso: 6800 6800 5500 1300 7100 7300 Dalyvių skaičius 

(vnt.) 

190 190 190 

1.1.5. Veikla: Organizuoti mokymus, kursus, seminarus 

rajono jaunimui apie verslumą, ekonominį 

raštingumą 

ĮL 500 500 500  200 200 Suorganizuotų arba 

lankytų renginių, 

mokymų, kursų, 

seminarų skaičius 

(vnt.)  

1 1 1 

SB 900 900 900  1900 2000 

KT 500 500  500   

Iš viso: 1900 1900 1400 500 2100 2200 

1.1.6. Veikla: Bendradarbiauti su verslo asociacijomis, 

verslumą skatinančiomis institucijomis, bankų 

atstovais, Užimtumo tarnyba prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos, VMI, Sodra, VDI 

ir kt. 

ĮL 400 400 400  300 300 Dalyvautų 

neformalių 

susitikimų skaičius 

(vnt.)  

5 5 5 

SB 2000 2000 2000  2500 2600 

KT       

Iš viso: 2400 2400 2400  2800 2900 

1.1.7. Veikla: Įstaigos darbuotojų kompetencijų ugdymas  ĮL 1900 1900 1900  700 200 Išklausytų mokymų 

skaičius (vnt.) 

7 7 7 

SB 600 600 600  2000 2600 

KT       

Iš viso: 2500 2500 2500  2700 2800 

1.1.8. Veikla: Įstaigos infrastruktūros ir paslaugų 

vystymas 

ĮL 1344 1344  344 344 344 Patalpų remontas 

(vnt.) 

 

1 

 

1 

 

1 SB 2540 2540  3540 3540 3540 

KT/ES 16000 16000  16000 16000 16000 

Iš viso: 19884 19884  19884 19884 19884 

1.1.9. Veikla: Paraiškų pildynas, verslo planų rengimas ĮL 3900 3900 3900  1200 1200 Paruoštos paraiškos 

ir verslo planai 

(vnt.) 

5 5 5 

SB 1900 1900 1900  5000 5400 

KT       

Iš viso: 5800 5800 5800  6200 6400 

Iš viso priemonei: 87444 63300 63300 24144 91240 93840      

2. Tikslas: Skleisti informaciją ir formuoti patrauklų rajono įvaizdį 

2.1. Uždavinys: Teikti turizmo informaciją, formuoti patrauklų rajono įvaizdį 
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2.1.1. Veikla: Teikti turizmo informaciją apie Kelmės 

rajone esančius turistinius objektus, maitinimo, 

apgyvendinimo, pramogų paslaugas teikiančias 

įmones 

ĮL       Suteiktos 

informacijos, 

paklausimų skaičius 

(vnt.) 

360 360 360 Strateginio 

plano kodas 

1.1.3.6. 

Plėtros plano 

kodas 

2.2.2.1. 

SB 1000   1000 4500 4500 

KT       

Iš viso: 1000   1000 4500 4500 

2.1.2. Veikla: Leisti arba atnaujinti turistams skirtus 

informacinius-reklaminius leidinius apie Kelmės 

rajoną 

ĮL       Išleistų arba 

atnaujintų leidinių 

(egz. ) 

1000 1000 1000 

SB 6300   6300 8150 8150 

KT       

Iš viso: 6300   6300 8150 8150 

2.1.3. Veikla: Pateikti informaciją leidiniams, turizmo 

informacijos centrams ir kitiems informaciniams 

šaltiniams 

ĮL       Pateiktos 

informacijos 

skaičius (vnt.) 

5 5 5 

SB 1200   1200 2800 2800 

KT       

Iš viso: 1200   1200 2800 2800 

2.1.4. Veikla: Nuolat atnaujinti informaciją apie Kelmės 

rajone teikiamas turizmo paslaugas, lankytinas 

vietas, rajono kultūros paveldą  www.infokelme.lt 

tinklapyje 

 

ĮL       Atnaujintos 

informacijos 

skaičius (vnt.) 

10 10 10 

SB 500   500 4000 4100 

KT       

Iš viso: 500   500 4000 4100 

2.1.5. Veikla: vykdomas kryptingas Kelmės krašto 

viešinimas socialiniuose tinkluose bei įvairiose 

platformose 

ĮL       Padidėjęs socialinių 

tinklų sekėjų 

skaičius. 

Informacijos 

Prieinamumas 

(proc.) 

1 1 1 

SB 2400   2400 4600 4900 

KT       

Iš 

Viso: 

2400   2400 4600 4900 

2.1.6. Veikla: Dalyvauti tarptautinėse turizmo parodose, 

miestų šventėse  

ĮL       Tarptautinių 

parodų, miestų 

šventėse kuriuose 

dalyvauta, skaičius 

(vnt.) 

1 1 1 

SB 12480   12480 8100 8500 

KT       

Iš viso: 12480   12480 8100 8500 

2.1.7. Veikla: Rengti, atnaujinti bei populiarinti 

turistinius maršrutus 

ĮL       Sukurtų, atnaujintų 

turistinių maršrutų 

skaičius (vnt.) 

1 1 1 

SB 5400   5400 2900 3200 

KT       

Iš viso: 5400   5400 2900 3200 

Iš viso priemonei: 29280   29280 35050 36150      

Iš viso: 116724   53424 126290 129990      
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