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Forma patvirtinta  
Pagėgių savivaldybės administracijos 
direktoriaus 2019 m. lapkričio 20 d. 
įsakymu Nr. A1-984 

(1 priedas) 
 

PROGRAMA LĖŠŲ GAVIMUI, PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 
03 KULTŪROS, TURIZMO IR SPORTO PLĖTOTĖS  PROGRAMOS ĮGYVENDINIMUI 

 
1. PROGRAMOS UŽDAVINIO PAVADINIMAS (būtina nurodyti vieną uždavinį) 
 

   4 UŽDAVINIO „PLĖTOTI TURIZMO PASLAUGAS“ PROGRAMA 
 

   05 UŽDAVINIO „UGDYTI SVEIKĄ IR AKTYVIĄ VISUOMENĘ“ PROGRAMA 
 
 
2. PROGRAMOS PAVADINIMAS  
Viešosios įstaigos ,,Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras“ 2022 m. turizmo ir verslo plėtotės 
veiklos programa 
 
3. INFORMACIJA APIE PROGRAMOS VYKDYTOJUS  
3.1. Programos vykdytojas   
Viešoji įstaiga ,,Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras“, 302698770 
 (juridinio asmens, teikiančio programą, pavadinimas, įmonės kodas) 
 
Šereikos g. 5-3, LT-99254 Vilkyškių mstl., Vilkyškių sen., Pagėgių sav. 
 (buveinės adresas, pašto kodas) 
 
Mob. +37065618551, ticpagegiai@gmail.com 
(telefonas, faksas, el. paštas)  
 
Ilona Meirė 
(juridinio asmens vadovo vardas, pavardė) 

 
3.2. Programos vadovas (kontaktinis asmuo)  
Ilona Meirė 
(vardas, pavardė) 
 
Šereikos g. 5-3, LT-99254 Vilkyškių mstl., Vilkyškių sen., Pagėgių sav., mob. +37065618551, 
ticpagegiai@gmail.com 
(adresas susirašinėti, telefonas, el. paštas) 
 
4. INFORMACIJA APIE PROGRAMĄ  
4.1. Programos įgyvendinimo terminai 
  
Programos pradžia  2022 m. sausio 1 d. 
Programos pabaiga  2022 m. gruodžio 31 d. 

4.2. Programos įgyvendinimo vieta  
Pagėgių savivaldybės teritorija 
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(teritorija, kaimai, miestai) 
 
 

4.3. Projekto įgyvendinimo forma  
 
Turizmo ir verslo informacijos kaupimas, sisteminimas, virtualus konvertavimas, marketinginių ir e-
rinkodaros priemonių, viešinimo kampanijų vykdymas, turistų/suinteresuotų asmenų aptarnavimas TIC‘e, 
atlygintinų paslaugų teikimas, bendradarbiavimo su turizmo ir verslo paslaugų teikėjais stiprinimas, 
projektinės veiklos vykdymas. 
Pagėgių krašto turizmo ir verslo išteklių pristatymas, pasitelkiant medijos priemones.  
Kryptingas valstybės ir savivaldybės turizmo ir verslo politikos vykdymas, plėtra.  
(renginiai, šventės,  paroda, leidiniai, ar kt.) 
 
4.4. Trumpas programos veiklų apibūdinimas  
 
Veiklos prisidedančios prie Pagėgių savivaldybės strateginio veiklos plano „03 kultūros, turizmo ir sporto 
plėtotės programos“ 4 uždavinio „Plėtoti turizmo paslaugas“ tikslo „Skatinti Pagėgių krašto turizmo 
infrastruktūros ir paslaugų plėtrą, krašto reprezentavimą, vietinių ir užsienio turistų srautų didėjimą, 
prisidedant prie krašto ekonomikos gerėjimo“ įgyvendinimo: 
 
01.04.01.01. Turizmo informacijos apie Pagėgių savivaldybę rinkimas, kaupimas, nemokamas teikimas. 
01.04.01.02. Turizmo viešinimo, lokalių ir tarptautinių  populiarinimo kampanijų ir renginių vykdymas. 
01.04.01.03. Pagėgių savivaldybės kaip turizmo regiono įvaizdžio gerinimas, reklamavimas.  
01.04.01.04. Turistinių, informacinių  ir istorinių leidinių leidimas, platinimas. 
01.04.01.05. Dalyvavimas formuojant lokalias ir tarptautines turizmo informacines sistemas, dalyvavimas 
turizmo parodose. 
 
Veikla prisidedanti prie Pagėgių savivaldybės 2011-2021 metų strateginio plėtros plano III prioriteto 
„Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 3.2.1. uždavinio „Gerinti kultūrinių paslaugų kokybę vietos gyventojams“: 
01.04.01.06. Nemokamos informacijos teikimas turistams, krašto svečiams  apie lankytinas vietas Pagėgių 
savivaldybėje ir Lietuvoje. 
 
Veiklos prisidedančios prie Pagėgių savivaldybės 2011-2021 metų strateginio plėtros plano III prioriteto 
3.2.2. uždavinio „Saugoti krašto kultūrines tradicijas ir siekti kultūros sektoriaus socialinio-ekonominio 
efektyvumo“ priemonių įgyvendinimo“: 
01.04.01.07. Vietos gidų, edukacinių programų ir kitų rekreacinių paslaugų. 
01.04.01.08.  Bendradarbiavimas su vietos turizmo paslaugų teikėjais 
 
Veikla prisidedanti prie Pagėgių savivaldybės 2011-2021 metų strateginio plėtros plano I prioriteto  
„Subalansuotos ir stabilios plėtros regiono vystymas per verslo plėtrą, investicijų skatinimą, infrastruktūros 
gerinimą ir turizmą“   1.4. tikslo - Tobulinant turizmo valdymą savivaldybėje, formuoti išskirtinį 
savivaldybės įvaizdį, plėtoti viešąją turizmo infrastruktūrą įgyvendinimo. 
01.04.01.09.  Projektinės veiklos vykdymas. 
 

4.5. Programai reikalinga bendra lėšų suma (eurais)  

68 000,00 eurai (šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai eurai) 
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4.6. Iš Pagėgių savivaldybės biudžeto prašoma suma (eurais) 
 64 800,00 eurai (šešiasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai eurų) 

 

5.  DETALUS PROGRAMOS APRAŠYMAS  
5.1. Programos tikslas (-ai) 

Skatinti Pagėgių krašto turizmo ir verslo infrastruktūros bei paslaugų plėtrą, krašto reprezentavimą, 
vietinių ir užsienio turistų srautų didėjimą, prisidedant prie krašto ekonomikos gerėjimo. 
 
5.2. Programos uždaviniai ir priemonės tikslui (-ams) pasiekti 

Viešosios įstaigos ,,Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras“ 2021 m. turizmo ir verslo plėtotės 
veiklos programa turi ilgalaikį teigiamą poveikį ir naudą krašto turizmo ir verslo paslaugų plėtojimui, 
nes yra tęstinė. 
Programos vadovas ir vykdytojai turi didesnę kaip 5 m. analogiškų programų finansuotų iš Pagėgių 
savivaldybės biudžeto, vykdymo patirtį. Tai užtikrina tinkamą ir efektyvų šioje programoje numatytų 
uždavinių ir priemonių įgyvendinimą, kurie tiesiogiai prisideda prie krašto ekonomikos gerėjimo. 
 

Programos ilgalaikio teigiamo poveikio ir naudos krašto turizmo paslaugų plėtojimui pagrindimas 
 
1 uždavinys – Aktyvios ir pastovios Pagėgių krašto turizmo ir verslo rinkodaros vykdymas, skatinant 
kokybiškų turizmo paslaugų teikimo 
Priemonės: 
 
01.04.01.01 Turizmo informacijos apie Pagėgių savivaldybę rinkimas, kaupimas, nemokamas teikimas 
Informacijos apie Pagėgių krašto turizmo ir verslo resursus viešinimas, sklaida turizmo ir verslo informacijos 
centre (buveinės adresas Šereikos g. 5-3, Vilkyškiai, Pagėgių sav.), aktualizavimas internetinėje erdvėje 
www.visitpagegiai.lt www.tic.pagegiai.lt : tradicinės krašto šventės, renginiai, lankytini objektai, edukacinės, 
rekreacinės paslaugos, verslo subjektai.  
Naujo turizmo objekto Pagėgių savivaldybėje – laisvalaikio ir pramogų centras ,,Istorijos inkubatorius“ 
įvedimas į turizmo rinką, propagavimas ir plėtra. 
Nemokamų turistinių leidinių platinimas; vietos ir užsienio turistų, verslo atstovų aptarnavimas. Turistų 
srautų fiksavimas; turistų, apsistojusių apgyvendinimo įstaigose statistinių duomenų rinkimas, analizė ir 
teikimas Nacionalinei turizmo informacinei sistemai. 
 
01.04.01.02.Turizmo viešinimo, lokalių ir tarptautinių  populiarinimo kampanijų ir renginių vykdymas 
Suorganizuota Pagėgių krašto turizmo ir verslo išteklių sklaidos kampanija tarptautinėje turizmo ir 
laisvalaikio parodoje Adventur 2022.  
Tarptautinio turizmo maršruto ,,Karalienės Luizės žiedas“, jungiančio Vakarų Lietuvą ir Kaliningrado sritį, 
sukūrimas, plėtojamas bendradarbiaujant su Rotary klubu ,,Karalienė Luizė“ ir turizmo agentūromis, 
operatoriais. 
 
01.04.01.04. Turistinių, informacinių  ir istorinių leidinių leidimas, platinimas. 
Pagaminti ir išplatinti turistiniai leidiniai apie Pagėgių krašto turizmo išteklius, edukacines programas, 
aktyvaus laisvalaikio ir poilsio praleidimo galimybes, rekreacines paslaugas iki 1000 vnt. Internetinėje 
svetainėje www.visitpagegiai.lt paskelbtas elektroninis turistinis leidinys lietuvių, anglų kalbomis apie 
tarptautinio turizmo maršruto ,,Karalienės Luizės žiedas“, jungiančio Vakarų Lietuvą ir Kaliningrado sritį. 
 
01.04.01.06. Nemokamos informacijos teikimas turistams, krašto svečiams  apie lankytinas vietas Pagėgių 

http://www.visitpagegiai.lt/
http://www.tic.pagegiai.lt/
http://www.visitpagegiai.lt/
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savivaldybėje ir Lietuvoje  
Projektinės veiklos vykdymas, siekiant sudaryti sąlygas Pagėgių krašto verslo ir turizmo atstovams 
nemokamai gauti konsultacijas/mokymus dėl verslo galimybių ir plėtros. Suteikta nemokama informacija 
apie Pagėgių krašto lankytinus turizmo objektus ir verslo galimybes, renginius, aktyvaus laisvalaikio, poilsio 
praleidimo, apsistojimo, maitinimo galimybes, edukacines programas, nemokamai aptarnauti turistai/krašto 
svečiai, nuolat aktualizuojama ir palaikoma aktuali informacija socialiniame tinkle ,,Facebook“, 
internetiniuose puslapiuose www.tic.pagegiai.lt, www.pagegiai.lt 
 
2 uždavinys – Patrauklaus Pagėgių krašto, kaip turizmo ir verslo traukos vietovės konkurencingumo 
didinimas, įvaizdžio gerinimas 
Priemonės: 
01.04.01.03. Pagėgių savivaldybės kaip turizmo regiono įvaizdžio gerinimas, reklamavimas   
Bendradarbiavimas su turizmo agentūromis, turizmo operatoriais ir verslo atstovais bei įvairialypės turizmo 
ir verslo sektoriaus subjektų kooperacijos, siekiant į turizmo rinką įvesti naują Pagėgių savivaldybės turizmo 
objektą - laisvalaikio ir pramogų centro ,,Istorijos inkubatorius“ (adresas J. Bobrovskio g. 31, Vilkyškiai). 
,,Istorijos inkubatorius“ reklamavimas ir inovatyvių IT technologijų propagavimas (3D virtualios realybės 
akiniai, istoriniai filmai, interaktyvi siena), turistų aptarnavimas/priėmimas ,,Istorijos inkubatoriuje“, 
edukacinių programų teikimas turizmo sezono ir ne sezono metu. Mokamų paslaugų teikimas: organizuojant 
plaukimus Nemuno upe, ekskursijas, edukacines programas, parduodant bilietus į ,,Istorijos inkubatorius“. 
 Bendrų turistinių žygių tema ,,Melo taikos siena“ organizavimas, bendradarbiaujant su Jurbarko turizmo ir 
verslo informacijos centras, Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centru. 
Aktualios informacijos apie kultūrinius renginius, žygius, edukacines programas, lankytinus objektus 
skelbimas ir palaikymas socialiniuose tinkluose: facebook Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos 
centras, facebook Istorijos inkubatorius, internetinės svetainės www.tic.pagegiai.lt, www.visitpagegiai.lt 
 
01.04.01.05. Dalyvavimas formuojant lokalias ir tarptautines turizmo informacines sistemas, dalyvavimas 
turizmo parodose 
Pagėgių savivaldybės turizmo ir verslo informacinės sistemos gerinimas atnaujintame internetiniame 
tinklapyje www.visitpagegiai.lt Intensyvios sklaidos internetinėje erdvėje vykdymas: Tauragės radijas, 
Tauragės kabelinė TV, socialiniai tinklai pvz. facebook Ką pamatyti Lietuvoje, Pamatyk Lietuvoje, 
Lankytinos vietos Lietuvoje, Welovelithuania.lt ir kt. internetiniai kanalai įkeliant banerius su internetinės 
svetainės www.visitpagegiai.lt į kitų įstaigų internetinius puslapius  
 
3 uždavinys – Krašto ekonomikos augimo skatinimas 
Priemonės:  
01.04.01.07. Vietos gidų, edukacinių programų ir kitų rekreacinių paslaugų teikimas  
Teikiama ,,Istorijos inkubatorius“ lankymo paslauga ir edukacinės programos, vietos gido, laivo nuomos ir 
ekskursijų organizavimo laivu ,,Skalva“ paslaugos. 
 
01.04.01.08. Bendradarbiavimas su vietos turizmo paslaugų teikėjais  
Organizuojami verslo ir turizmo sektoriaus subjektų susitikimai, siekiant stiprinti bendradarbiavimą ir 
bendrų iniciatyvų vykdymą, užtikrinant efektyvią informacijos sklaidą, prieinamumą ir konsultaciją. 
Verslo ir turizmo paslaugų teikėjai, smulkaus verslo atstovai įtraukimas į Pagėgių savivaldybėje veikiančių 
kultūros įstaigų organizuojamas viešas iniciatyvas, siekiant prisidėti prie krašto ekonomikos gyvybingumo ir 
konkurencingumo kaimyniniu savivaldybių atžvilgiu. 
Rengti ilgalaikius verslo ir turizmo veiklos planus, orientuotus į krašto ekonomikos gerinimą. 
 
01.04.01.09. Projektinės veiklos vykdymas –  
Projektinė veikla, prisidedant prie VVG ,,Pagėgių kraštas“ strategijos įgyvendinimo, siekiant kelti 

http://www.tic.pagegiai.lt/
http://www.pagegiai.lt/
http://www.tic.pagegiai.lt/
http://www.visitpagegiai.lt/
http://www.visitpagegiai.lt/
http://www.visitpagegiai.lt/
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Pagėgių krašto turizmo ir verslo atstovų kompetenciją turizmo produktų pardavimo ir rinkodaros 
srityje bei sudaryti galimybės plėtoti paslaugas. 

 

5.3. Programos įgyvendinimo etapai ir terminai, (renginių, veiklos programa) 

Programos įgyvendinimo pradžia 2022 m. sausio 1 d., pabaiga 2022 m. gruodžio 31 d. Daugelis Programos 
veiklų įgyvendinamos nuolat t.y. ištisus metus, tačiau kai kurios veiklos dėl turizmo srities sezoniškumo gali 
būti įgyvendintos tik tam tikru laikotarpiu. 

 

Pagrindiniai Programos įgyvendinimo etapai ir terminai 2022 m. 

Veiklos pavadinimas Terminas 
Nemokamų paslaugų teikimas 
Vietos ir užsienio turistų, verslo atstovų aptarnavimas Nuolat 
Pagėgių krašto turizmo sektoriaus atstovų teikiamų paslaugų, sukurtų turizmo 
produktų ir informacijos susijusios su lankytinais Pagėgių krašto objektais, 
aktyviu laisvalaikiu, pramogomis, paslaugomis, kultūriniais renginiais viešinimas, 
sklaida, aktualizavimas Įstaigai prieinamais  informaciniais kanalais 

Nuolat 

Pagėgių krašto išteklių   
Atlygintinų paslaugų teikimas 
Edukacinių programų, vietos gido paslaugų teikimas, turistų aptarnavimas 
,,Istorijos inkubatoriaus“ adresu J. Bobrovskio g. 31, Vilkyškiai.  

Nuolat 

Laivo nuomos ir ekskursijų organizavimo laivu ,,Skalva“ paslaugų teikimas II-III ketvirtis 
Rinkodaros priemonės 
Pagėgių krašto išteklių viešinimo kampanija tarptautinėje parodoje ADVENTUR 
2022 

I ketvirtis 

Turistinių leidinių ir priemonių leidybą I-IV ketvirtis 
Tarptautinio turizmo maršruto ,,Karalienės Luizės žiedas“, jungiančio Vakarų 
Lietuvą ir Kaliningrado sritį, sukūrimas ir penkiamečio maršruto marketingo 
plano įgyvendinimas 

Nuolat 

Verslo ir turizmo sektoriaus subjektų susitikimai ir bendros veiklos (žygiai, 
informacinės kampanijos ir t.t.) 

Pagal poreikį 

Verslo ir turizmo paslaugų teikėjų, smulkaus verslo atstovų įtraukimas į Pagėgių 
savivaldybėje veikiančių kultūros įstaigų organizuojamas viešas iniciatyvas 
(vietos gidų/verslo atstovų teikiamų paslaugų apjungimas/kooperacija su Įstaigos 
teikiamomis paslaugomis ir pan.) 

Pagal poreikį 

Projektinė veikla Pagal poreikį 
 

5.4. Laukiami rezultatai  

(Planuojami rezultatai turi būti realūs ir įvykdomi, sudarantys galimybę vertinti, ar programas sėkmingai 
įgyvendinta. Rezultatai turi būti orientuoti į kvietime nurodytus ir planuojamus pasiekti rezultatus. Pvz., 
lankytojų skaičius, renginių, varžybų skaičius, dalyvaujančių skaičius, poveikis tam tikroms visuomenės 
grupėms ir pan.) 
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Įgyvendinus viešosios įstaigos ,,Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras“ 2022 m. turizmo ir 
verslo plėtotės veiklos programą bus pasiekti rezultatai:  

 Sukurta 1 darbo vieta sezoniniam darbui, teikiant laivo nuomos ir ekskursijų organizavimo laivu 
,,Skalva“ paslaugas. Darbo vieta finansuojama iš lėšų, gautų už teikiamas atlygintinas mokamas 
paslaugas. Rezultatas – sukurta darbo vieta finansuojama iš gautų spec. lėšų. – 1 sukurta darbo 
vieta. 

 Teikiamos atlygintinos mokamos paslaugos ,,Istorijos inkubatoriuje“ adresu J. Bobrovskio g. 31, 
Vilkyškiai, laivo nuomos ir ekskursijų laivu ,,Skalva“ organizavimo paslaugos.  Gautos pajamos 
skiriamos pastato išlaikymui, laivo eksploatavimui ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimui, Pagėgių 
krašto įvaizdžio gerinimui ir palaikymui. Rezultatas - gautos pajamos už atlygintinas mokamas 
paslaugas – 4500,00 Eur. 

 Įstaigos veikloje aptarnautų/užfiksuotų turistų ir klientų skaičiaus. Rezultatas – 5000 turistų. 
 Įgyvendinta viena Pagėgių krašto turizmo išteklių sklaidos kampanija ADVENTUR 2022. Rezultatas 

– 1 kampanija.  
 Išleisti turistiniai leidiniai, priemonės . Rezultatas - 1000 vnt.  
 Paskelbtas www.visitpagegiai.lt lietuvių, anglų kalba elektroninis bukletas apie turizmo maršrutą 

,,Karalienės Luizės žiedas“. Rezultatas – 1 turizmo informacijos prieigos kanalas. 
 
5.5. Numatomas programos veiklos ir rezultatų viešojo informavimo priemonių planas.  

Programos veiklos ir pasiekti rezultatai bus nuolat viešinami virtualioje erdvėje, skleidžiant rašytinę ir 
vaizdinę informaciją. Taip palaipsniui įgyvendinat ir viešinant visas Programos numatytas veiklas, 
visuomenė nuolat bus supažindinama ir informuojama apie Programos veiklų įgyvendinimą. Galutinai 
įgyvendinus programą bus parengta oficiali programos ataskaita. 

 

5.6. Programos tęstinumo galimybės  

Programos dėka užtikrinamas įgyvendinto tarptautinio projekto Nr. LT-RU-1-031 metu sukurto rezultato - 
,,Istorijos inkubatorius“, gyvybingumo palaikymas, propagavimas ir plėtra ir parengto marketingo ir 
rinkodaros plano įgyvendinimas. Rinkodaros plano įgyvendinimas sąlygoja Programos tęstinumą, turizmo ir 
verslo sektoriaus Pagėgių savivaldybėje gyvybingumą, smulkaus verslo plėtrą ir krašto ekonomikos augimą, 
Pagėgių krašto konkurencingumo stiprinimą, paslaugų plėtrą, vietinių ir užsienio turistų srautų didėjimą ir 
krašto ekonomikos gerėjimą. 
 
5.7. Programos vykdytojai, jų kvalifikacija ir patirtis  
 
Programos vykdytoja - įstaigos direktorė Ilona Meirė, turi analogiškų programų rengimo ir įgyvendinimo 
darbo patirties: 2011 - 2020 m. sėkmingai įgyvendino VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ 
veiklos programas, finansuotas pagal  ,,Verslo skatinimo ir kaimo rėmimo programa“ ir ,,Kultūros, turizmo ir 
sporto plėtotės programa“. Įstaigos darbuotojai, teikiantys atlygintinas mokamas paslaugas turi kvalifikaciją 
atitinkantį išsilavinimą/licencijas/pažymėjimus. Darbuotojų kvalifikacija Įstaigoje nuolat keliama. 

 
5.8. Programai vykdyti turimi ištekliai 

(Patalpos, transportas, lėšos, žmogiškieji ištekliai ir kt. organizatorių turimi ištekliai)  
Pilnai įrengtos patalpos –  

1. VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras“ naudojamos pagal Pagėgių savivaldybės 
ilgalaikio materialiojo turto panaudos sutartį (aktuali redakcija 2019 m. rugsėjo 12 d.) ir Pagėgių 

http://www.visitpagegiai.lt/
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savivaldybės materialiojo turto panaudos sutartį 2016 m. sausio 11 d. Nr. A3-5 adresu Šereikos g. 5-
3, LT-99254 Vilkyškiai, Pagėgių sav.;  

2. ,,Istorijos inkubatorius“ patalpos naudojamos pagal Pagėgių savivaldybės ilgalaikio materialiojo 
turto panaudos sutartį 2021-11-22 Nr. A3-399, adresu J. Bobrovskio g. 31, LT-99254 Vilkyškiai, 
Pagėgių sav. 

Transportas –  
3. Darbo reikmėms naudojama netarnybinė lengvoji įstaigos vadovo transporto priemonė;   
4. Veiklos įgyvendinimui naudojamas pramoginis laivas ,,Skalva“ LT-9911, įsigytas vykdant vietos 

projektą, teikiant laivo nuomos paslaugas, gaunamos pajamos;   
Žmogiškieji ištekliai – įstaigoje turimas etatų skaičius 3,75 etatai: direktorius – 1 etatas,  direktoriaus 
pavaduotojas – 0,5 etato; laivo kapitonas/vadybininkas - 1 etatas, buhalteris – 0,5 etato, valytoja – 0,375 
etato; Teikiant laivo nuomos paslaugas pagal terminuotą darbo sutartį (4-5 mėnesių laikotarpiui) sukuriama 
darbo vieta; kiti ištekliai – lėšos gaunamos už teikiamas atlygintinas paslaugas, skiriamos veiklos gerinimui 
ir papildomai darbo vietai įkūrimui, teikiant laivo ,,Skalva“ nuomos ir ekskursijų organizavimo paslaugą. 
 
5.9. Programos partneriai, jų vaidmuo programoje 
Partneriai – Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus, Rambyno regioninio parkos direkcija, 
Pagėgių savivaldybės kultūros centras, Valstybinės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos 
Pagėgių rinktinė, Vilkyškių evangelikų liuteronų parapija, Johaneso Bobrovskio asociacija Berlyne, Jurbarko 
turizmo ir verslo informacijos centras, Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centras, Vinco Grybo 
memorialinis muziejus Jurbarke, Rotary klubas ,,Karalienė Luizė“. 
Šių įstaigų pagalba užtikrinami žmogiškieji ištekliai ir kompetentingų asmenų dalyvavimas, organizuojant 
programoje numatytus veiklas, viešinimo kampanijas, marketingo priemones, renginius, informacijos 
valdymą ir sklaidą. 
 
5.10. Programos atitiktis „Pagėgių savivaldybės strateginio veiklos plano 03 Kultūros, turizmo ir sporto 
plėtotės  programa“  ir kvietimo reikalavimams ir prioritetams  
 
Programa parengta 2020 - 2021 m. VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras“ 
įgyvendintų turizmo plėtotės veiklos programų rezultatų pagrindu ir yra tęstinė.   
 
 
Programa prisideda prie Pagėgių savivaldybės 2011-2021 metų strateginio plėtros plano I prioriteto  
„Subalansuotos ir stabilios plėtros regiono vystymas per verslo plėtrą, investicijų skatinimą, infrastruktūros 
gerinimą ir turizmą“   1.4. tikslo - Tobulinant turizmo valdymą savivaldybėje, formuoti išskirtinį 
savivaldybės įvaizdį, plėtoti viešąją turizmo infrastruktūrą įgyvendinimo.  
Programa prisideda prie Pagėgių savivaldybės 2011-2021 metų strateginio plėtros plano III prioriteto 
„Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 3.2.1. uždavinio „Gerinti kultūrinių paslaugų kokybę vietos gyventojams“, 
3.2.2. uždavinio „Saugoti krašto kultūrines tradicijas ir siekti kultūros sektoriaus socialinio-ekonominio 
efektyvumo“ priemonių įgyvendinimo“. 
Programa prisideda prie Pagėgių savivaldybės strateginio veiklos plano „03 kultūros, turizmo ir sporto 
plėtotės programos“ 4 uždavinio „Plėtoti turizmo paslaugas“ tikslo „Skatinti Pagėgių krašto turizmo 
infrastruktūros ir paslaugų plėtrą, krašto reprezentavimą, vietinių ir užsienio turistų srautų didėjimą, 
prisidedant prie krašto ekonomikos gerėjimo“ įgyvendinimo. 

5.11. Kiti projekto finansavimo šaltiniai 
 (Pažymėti) 

Suteikta  .................    Laukiama atsakymo  

Įstaigos teikiamos atlygintino mokamos paslaugos. Suma 4500,00 eurai. Suteikta Planuojamos lėšos   
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 (Jeigu nurodote, kad parama suteikta, prašome pridėti tai patvirtinančių dokumentų kopijas) 
(Nurodyti datą, kada numatoma gauti atsakymą, nereikalingus ištrinti) 

 
5.12. Numatoma, kad programos veiklos bus:  

 mokamos      nemokamos     dar nežinoma  
 
5.13. Planuojamų programos mokamų veiklų, jeigu tokių bus, pajamų dydis: 
4500,00 eurų (keturi tūkstančiai penki šimtai eurų) Mokamos veiklos: gido paslaugos, ekspozicijos 
lankymas, ekskursijos laivu, laivo nuomos paslaugos.  
 (išvardinti mokamas veiklas) 
 
5.14. Pagėgių savivaldybės finansuotos ankstesnės, to paties vykdytojo, programos 
 

Eil.  
Nr. 

Programa Vykdymo metai 
(pateikti paskutinių trejų metų 

duomenis) 
Savivaldybės skirta suma 

Programa, pagal kurią buvo 
gautos lėšos 

2019 2020 2021 
1. Kultūros, turizmo ir sporto 

plėtotės programa 
43000,00   Kultūros, turizmo ir sporto 

plėtotės programa  
2. Kultūros, turizmo ir sporto 

plėtotės programa 
 40000,00  Kultūros, turizmo ir sporto 

plėtotės programa 
3. Kultūros, turizmo ir sporto 

plėtotės programa 
  69000,00 Kultūros, turizmo ir sporto 

plėtotės programa 
 
 
 
6. DETALI VISO PROGRAMOS IŠLAIDŲ SĄMATA 
 
Eil. 
Nr. 

Išlaidų pavadinimas Kiekis 
 

Reikalinga 
visa suma 

Iš Savivaldybės 
biudžeto 

prašoma suma 
1. Programos administravimo išlaidos (atlyginimai pagal autorines, atlikėjo ir kitų atlygintinų paslaugų 
sutartis  ir kt., programos vadovo ir  programą vykdančių juridinio asmens darbuotojų atlyginimai ir kt.) 
1.1. Darbo užmokestis programos veiklų 

administravimui 
3,75 etato 56 800,00 56 800,00 

Iš viso 56 800,00 56 800,00 
2. Prekių išlaidos (programos veikloms ir tikslams pasiekti būtinų prekių įsigijimas) 
2.1.  Kanceliarinės prekės 12 mėn.  300,00 300,00 
     

Iš viso 300,00 300,00 
3. Paslaugų išlaidos (veiklų organizavimo transporto, technikos, reklamos, ryšių, komunalinių, leidybos 
ir kt. paslaugų išlaidos) 
3.1. Ryšių paslaugos (mobilaus telefono išlaidos) 12 mėn. 300,00 300,00 
3.2. Paroda ADVENTUR 2022 1 3000,00 3000,00 
3.3. Komunalinės paslaugos (elektra, vandentiekis 

ir kanalizacija, šiukšlės, šildymas) 
12 mėn. 3000,00 3000,00 

3.5. Nario mokestis 12 mėn. 120,00 120,00 
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3.7. Draudimas 12 mėn. 200,00 200,00 
3.8. Mokesčiai bankui 12 mėn. 120,00 120,00 
 Degalai 12 mėn.  960,00 960,00 
        Iš viso 7700,00 7700,00 
4. Ilgalaikio arba trumpalaikio turto įsigijimas, nuoma 
4.1.     

Iš viso 
5. Nenumatytos išlaidos (iki 10 proc. projekto vertės:  projekto tikslams pasiekti būtinos, kituose 
punktuose nenurodytos, išlaidos) 
5.1. Laivo eksploatavimas 6 mėn. 3200,00 0,00 

Iš viso 3200,00 0,00 
IŠ VISO PROJEKTUI  68000,00 64800,00 
Programos įgyvendinimui tinkamos išlaidos: darbo užmokestis su  mokesčiais, transporto išlaidos, 
kanceliarinės išlaidos, ryšių ir komunalinės išlaidos, trumpalaikio turto įsigijimo išlaidos, leidybos ir kitos 
būtinos veiklai išlaidos. 

7. PAPILDOMI DOKUMENTAI IR KITA SVARBI INFORMACIJA 
1. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją patvirtintą organizacijos antspaudu ir vadovo parašu;  

(1 egz. prie paraiškos originalo). 
2. Juridinio asmens įstatų kopiją, patvirtintą organizacijos antspaudu ir vadovo parašu; 
3. Banko rekvizitus įrodantys dokumentai, patvirtinti organizacijos antspaudu ir vadovo parašu; 
4. Programos sąmata paskirstyta ketvirčiais. 
5. Dokumentai, pagrindžiantys iš kitų finansavimo šaltinių gaunamą dalinį finansavimą.  
6. Kita, programos autorių nuomone, svarbi informacija, papildanti programos aprašymą. 

PASTABOS. Programa pateikiama: 1 originalas su vadovo parašais, antspaudais ir elektroninė visų 
dokumentų kopija. Ranka užpildytos programos nepriimamos.  
Programos vadovas prisiima atsakomybę už programoje pateiktų duomenų tikrumą ir teisingumą. 
Programą vertinanti atrankos komisija, jei reikia, turi teisę paprašyti papildomų dokumentų (duomenų), 
įrodančių pateiktos informacijos pagrįstumą.   
Tvirtinu, kad programoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, programos vykdytojo veikla nėra 
sustabdyta, sąskaitos nėra areštuotos. 
Programa nėra padalyta į mažesnius projektus ar programas (vykdomus to paties ar kito vykdytojo), 
kur toms pačioms veikloms įgyvendinti būtų prašoma Savivaldybės lėšų pagal kitas programas.  
 
 
VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras“ direktorė Ilona Meirė 
 (juridinio asmens vadovo  vardas, pavardė)                                                          
 

VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras“ direktorė Ilona Meirė 
(programos vadovo vardas, pavardė)                                                         
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