PATVIRTINTA
VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo
informacijos centro direktoriaus
2016 m. sausio 4 d.
įsakymu Nr. V-2016/1.1

VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro veiklos planas 2016 metams
Veiklos
sritis

Veikla

Priemonės aprašymas

Vykdymo laikas

Rezultatas

Anglų kalbos kursai

Pagal poreikį susirinkus
grupei
Pagal poreikį susirinkus
grupei
Pagal poreikį susirinkus
grupei
Pagal poreikį susirinkus
grupei

1 vnt.

Vokiečių kalbos kursai
Darbų saugos kursai
Mokymų organizavimas
Bendra
centro
veikla

Priešgaisrinės saugos kursai
Mokymai aktualiomis temomis (darbo
teisė, viešieji pirkimai, buhalterinė
apskaita)

Pagal poreikį susirinkus
grupei

1 vnt.
2 vnt.
2 vnt.

3 vnt.

ES fondų projektai susiję su centro
Centro veiklos projektų rengimas,
administravimas

veikla, verslo ar turizmo plėtrą rajone,
projektinės medžiagos rinkimas, paraiškų

Nuolat, pagal galimybes

1-3 projektai per
metus

rengimas, projektų administravimas

Edukaciniai seminarai moksleiviams,
Edukacinė veikla turizmo, verslo srityse

studentams turizmo informacijos ir verslo
informacijos temomis

Nuolat, pagal poreikį

10 vnt.

Konkursas „Geriausių Jurbarko rajono
įmonių apdovanojimai 2015“

Su centro veikla susijusių renginių
organizavimas ir vykdymas

2016 m. sausio 15 d.

Šventė „Jurbarko miesto ir verslo dienos

2016 m. balandžio 29-30

2016“

d.

Tarptautinis žygeivių festivalis 2016

2016 m. rugpjūčio 5-7 d.

Muzikinė programa „Grojantis parkas“

2016 m. gegužės mėn.

Trys turistiniai žygiai Jurbarke ir jo

2016 birželio-rugpjūčio

rajone su gidu pėsčiomis, dviračiais

mėn.

11 vnt.

2016 m. balandžioTrys JTVIC organizuojamos ekskursijos

rugsėjo mėn. (susirinkus
grupei)

Konferencijų salių nuoma, aptarnavimas
Tarpininkavimas parduodant keliones,
keltų, lėktuvų bilietus

Tarptautinės turizmo dienos paminėjimas

2016 m. rugsėjo 27 d.

Konferencijų salių nuoma, aptarnavimas

Nuolat, pagal poreikį

-

Nuolat, pagal poreikį

35 vnt.

Nuolat, pagal poreikį

20 vnt.

Tarpininkavimas parduodant keliones,
keltų, lėktuvų bilietus
Ruošiami dokumentų paketai klientams

Mokesčių susigrąžinimas dirbusiems
užsienyje

dirbusiems užsienyje, bendradarbiaujama
su UAB TR Tax
Centro puslapyje ir „Facebook“

Internetinio puslapio, Facebook paskyros
administravimas

paskyroje nuolat skelbiama atnaujinama
verslininkams bei turistams aktuali

Nuolat

-

informacija
Konsultacijos verslo informacijos
Konsultavimas

klausimais žodžiu, raštu, el. ryšių
priemonėmis

Nuolat

200 val.

Verslas

Juridinių asmenų steigimo, pertvarkymo,

Juridinių asmenų steigimo, pertvarkymo,

likvidavimo dokumentų paketų rengimas

likvidavimo dokumentų paketų rengimas

Projektų, verslo planų rengimas,
administravimas

Informacinių seminarų organizavimas

Nuolat, pagal poreikį

20 paketų

Nuolat, pagal poreikį

5 vnt.

Kaip pradėti verslą?

Nuolat

3 seminarai

Verslo finansavimo, paramos galimybės

Nuolat

3 seminarai

Nuolat

3 seminarai

Turistų aptarnavimas centre, paklausimai
žodžiu, raštu

Nuolat

3000 turistų

Tarpininkavimas organizuojant turistines
ekskursijas

Nuolat

32 kart.

Susitikimai su turizmo paslaugų teikėjais

Nuolat

6 vnt.

2016 m. sausio 22-24 d.

1 vnt.

Nuolat

-

Projektų, verslo planų rengimas,
administravimas

Įmonės juridinės formos pasirinkimas,
įmonės steigimo procedūra, mokestinė
bazė

Turistų aptarnavimo veikla
Tarpininkavimas organizuojant turistines
Turizmas

ekskursijas
Bendradarbiavimas su turizmo paslaugų
teikėjais
Dalyvavimas parodose
Dalyvavimas rajono turizmo strategijos
rengime

Turizmo, laisvalaikio ir sporto paroda
„Adventur 2016“
Bendradarbiavimas įgyvendinat Jurbarko
rajono turizmo e. rinkodaros projektas
„Nemuno kelias“

