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VŠĮ „KAUNAS IN“ 2017 M. VEIKLOS ATASKAITA 

 

 

Ataskaita parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 12 

straipsnio reikalavimais. 

1. Informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus ir pobūdį, veiklos tikslų 

įgyvendinimą ir veiklos rezultatus per finansinius metus, veiklos planus ir prognozes 

ateinantiems finansiniams metams. 

 

1.1. Įstaigos veiklos tikslas (-ai):  

Verslo plėtros, turizmo plėtros ir tarptautinės rinkodaros skatinimas, palankių sąlygų šiai 

veiklas Kaune sudarymas 

1.2. Įstaigos veiklos pobūdis:  

Tarptautinių investicijų pritraukimas į Kauną, verslo skatinimas bei parama verslui, miesto 

investicinio patrauklumo didinimas, tarptautinio Kauno įvaizdžio formavimo ir rinkodaros 

komunikacijos su tikslinėmis grupėmis veikla (verslo įmonės, turizmo agentūros, atvykstantys 

turistai, atvykstantys užsieniečiai specialistai, grįžtantys emigrantai), atvykstamojo ir vietinio 

turizmo vystymas. Vykdoma licencijuojame kelionių organizatoriaus veikla. 

1.3.  Įstaigos funkcijos, atliekamos įgyvendinant savo tikslą (-us):  

1. Kauno ekonominio patrauklumo kūrimas; 

2. Kaune įsikūrusių tarptautinių verslo įmonių aptarnavimas; 

3. Mokestinių, teisinių, finansinių, technologinių ir kt. priemonių siūlymas; 

4. Kauno pristatymas potencialiems investuotojams, komunikacija verslo plėtros srityje; 

5. Kauno įvaizdžio (patrauklumo) didinimo strategijos parengimas ir įgyvendinimas; 

6. Viešųjų ryšių bei skaitmeninės kampanijos, skirtos Kauno tarptautiniam žinomumui, 

skatinimas tikslinėse verslo ir turizmo srityse; 

7. Kauno miesto turizmo rinkodaros plano įgyvendinimas; 

8. Strategijų kūrimas ir jų įgyvendinimas 



 

1.4. Įstaigos veiklos rezultatai 

Veiklos tikslų realizavimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus  

Tikslas, tikslo pasiekimo planuoti rezultatai 

(uždaviniai) 

Įstaigos pasiektas faktinis rezultatas 

Naujų tarptautinių įmonių, įsikūrusių Kaune, skaičius – 2 Naujų tarptautinių įmonių, įsikūrusių Kaune, skaičius – 8 

Investuotojų naujai sukurtų darbo vietų skaičius – 100 Investuotojų naujai sukurtų darbo vietų skaičius – 311 

Esamų investuotojų plėtra - 5 Esamų investuotojų plėtra - 5 

Suteiktų konsultacijų esamiems ir potencialiems 

investuotojams skaičius - 15 

Suteiktų konsultacijų esamiems ir potencialiems 

investuotojams skaičius - 23 

Siūlymų dėl investicinės aplinkos gerinimo skaičius - 5 Siūlymų dėl investicinės aplinkos gerinimo skaičius - 7 

Parengtų investicinių projektų, siekiant pritraukti privačias 

investicijas, skaičius - 1 

Parengtų investicinių projektų, siekiant pritraukti 

privačias investicijas, skaičius - 1 

Suorganizuotų užsienio šalių žiniasklaidos ar kitų medijos 

atstovų, rašančių verslo ar turizmo srityje, vizitų – 

pažintinių turų skaičius – 15-20 

Suorganizuotų užsienio šalių žiniasklaidos ar kitų 

medijos atstovų, rašančių verslo ar turizmo srityje, vizitų 

– pažintinių turų skaičius – 23 

Straipsnių (pranešimų) užsienio ir Lietuvos žiniasklaidos 

priemonėse apie Kauną – kaip patrauklų miestą 

investicijoms, turizmui ar studijoms skaičius – 15-20 

Straipsnių (pranešimų) užsienio ir Lietuvos žiniasklaidos 

priemonėse apie Kauną – kaip patrauklų miestą 

investicijoms, turizmui ar studijoms skaičius – 27 

Pateiktų užklausų iš potencialių užsienio investuotojų 

skaičius per metus - 50 

Pateiktų užklausų iš potencialių užsienio investuotojų 

skaičius per metus - 50 

klientų aptarnavimas per 24 val. (darbo dienomis) – 100% klientų aptarnavimas per 24 val. (darbo dienomis) – 

100% 

Paminėjimų apie Kauno miesto investicijų, turizmo ar 

studijų galimybes užsienio soc. medijos kontekste skaičius 

- 500 

Paminėjimų apie Kauno miesto investicijų, turizmo ar 

studijų galimybes užsienio soc. medijos kontekste 

skaičius - 833 

Parengtos medžiagos, pristatančios Kauno miestą 

rinkodaros srityje, kiekis - 20 

Parengtos medžiagos, pristatančios Kauno miestą 

rinkodaros srityje, kiekis - 28 

Vykdomų ir įvykdytų projektų skaičius - 2 Vykdomų ir įvykdytų projektų skaičius - 7 

Komunikacijos kampanijų ir viešinimo priemonių 

(vietiniu ir tarptautiniu lygmeniu) skaičius – 10 

Komunikacijos kampanijų ir viešinimo priemonių 

(vietiniu ir tarptautiniu lygmeniu) skaičius – 41 

Dalyvavimo tarptautinėse ir vietinėse parodose, 

konferencijose, kontaktų mugėse, verslo misijose, 

susitikimuose skaičius – 15 

Dalyvavimo tarptautinėse ir vietinėse parodose, 

konferencijose, kontaktų mugėse, verslo misijose, 

susitikimuose skaičius – 50 

Dalyvavimo mokymuose skaičius - 6 Dalyvavimo mokymuose skaičius - 18 

Sukurta miesto įvaizdžio ir rinkodaros strategija - 1 Sukurta miesto įvaizdžio ir rinkodaros strategija - 1 

Sukurtų ir įgyvendintų rinkodaros priemonių skaičius - 4 Sukurtų ir įgyvendintų rinkodaros priemonių skaičius - 4 

Sukurtų naujų produktų skaičius - 10 Sukurtų naujų produktų skaičius - 15 

Muziejų lankytojų skaičiaus pokytis, palyginti su 

praėjusiais metais - +5% 

Muziejų lankytojų skaičiaus pokytis, palyginti su 

praėjusiais metais - +7% 

Nakvynių skaičiaus ir ankstesnių metų nakvynių skaičiaus 

santykis - +5% 

Nakvynių skaičiaus ir ankstesnių metų nakvynių 

skaičiaus santykis - +15% 

Pajamų, gautų per metus vykdant veiklą, ir ankstesnių 

metų atitinkamų pajamų santykis - +5% 

Pajamų, gautų per metus vykdant veiklą, ir ankstesnių 

metų atitinkamų pajamų santykis - +383% 

Lankytojų pateikiamų užklausų skaičius per dieną - 20 Lankytojų pateikiamų užklausų skaičius per dieną - 25 

 

1.5. Prognozės ateinantiems finansiniams metams  

2018 m. planuojami pasiekti rezultatai: 
Planuojami rezultatai 

Sukurtų naujų produktų skaičius – 10 

Užmegzta tikslinių kontaktų renginių ir parodų metu – 675 

Suorganizuota ekskursijų – 245 ekskursijos 

Aptarnauta asmenų – 225000 turistų ir vienadienių lankytojų 

Užsienio žiniasklaidos atstovų priėmimai – 45 

Dalyvavimas parodose – 20 

Soc. medijos priemonėmis pasiektų asmenų kiekis – 3,2 mln. per metus 

218 tūkst. vnt. 12 skirtingų leidinių 

120 tūkst. skaitytojų pasiekta White Guide leidinio pagalba 



Planuojami rezultatai 

Wizzair straipsniais pasiektų asmenų kiekis – 2,6 mln. skaitytojų 

e-rinkodaros priemonėmis pasiektų tikslinių Ryanair vartotojų skaičius – 300 tūkst. 

Tiesioginėmis rinkodaros priemonėmis pasiektų Lenkijos rinkos vartotojų kiekis – 18 mln. 

Rinkodaros priemonėmis pasiektų Norvegijos rinkos vartotojų – 80 tūkst. 

Pasiektas vietinio turizmo rinkos vartotojų skaičius – 1000 vartotojų 

Naujai sukurtų darbo vietų skaičius – 240  

Atvykusių užsienio verslo delegacijų priėmimai – 10  

Sudalyvauta tarptautinių renginių/tikslinių vizitų – 15  

Suorganizuotų reprezentacinių renginių skaičius – 2  

Kofinansuotų reprezentacinių renginių skaičius – 3  

Uždirbtos pajamos – 145 tūkst. Eur 

 

2. Viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje 

ir pabaigoje, dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje. 

 

2.1. Įstaigos dalininkai: Kauno miesto savivaldybė. 

2.2. Dalininkų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje: 2017 m. sausio 

1 d. 23 170 Eur, 2017 m. gruodžio 31 d. 88 011 Eur. 

2.3. Dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje: 2017 m. 

sausio 1 d. 23 170 Eur, 2017 m. gruodžio 31 d. 88 011 Eur  

3. Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų 

panaudojimas (pateikiant informaciją apie lėšas, gautas iš paramos teikėjų juridinių 

asmenų, turi būti atskirai nurodytas kiekvienas paramą suteikęs juridinis asmuo, jo 

suteiktos paramos dalykas ir jo vertė). 

 
Eil. 

Nr. 

Finansavimo šaltiniai Suma, Eur Lėšų panaudojimas 

per ataskaitinį laikotarpį 

(atlikti darbai) 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 497 449 497 449 

1.1. Iš jų  497 449 497 449 

1.1.1.  Ekonominės raidos skatinimo programos 

priemonė „Tarptautinės rinkdoaros ir turizmo 

plėtros skatinimas, palankių sąlygų 

investicijoms Kaune sudarymas“ 

497 449 497 449* 

Pagal 2018-01-08 2017 m. 

lėšų panaudojimo ataskaitą 

2. Valstybės biudžeto lėšos  2400 900 

2.1.  Iš jų  2400 900 

2.1.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

kanceliarija 2017-2019 m. strateginio veiklos 

plano 01.006 programa „Istorinės atminties 

puoselėjimas“ priemonė 01-006-01-01-01 

„Prisidėti prie Lietuvos istorijai ir kultūrai 

svarbių datų, įvykių įamžinimo ir minėjimo 

projektų (renginių) iniciavimo ir 

organizavimo“ 

1 500 

Bendra projekto vertė 

buvo 5 000. 

Paramos turėjom gauti 

3 000. 

Gavom tik avansą 1 500 

eur, kuris buvo grąžintas. 

0,00 

Lėšos grąžintos, projektas 

neįgyvendintas 

2.1.2. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros 

ministerijos programa „Lietuvos kultūros 

paveldo išsaugojimas, analizavimas ir 

populiarinimas valstybinės kalbos apsauga“ 

900,00 900,00 

3. Fondų lėšos  21 020,00 20 998,15 

3.1.  Europos Komisijos specialioji dotacija 20 000,00 20 000,00 

3.2. Nordic-Baltic Mobility and Network 

Programme for Public Administration, Nordic 

Council of Ministers’ Office in Estonia 

1 020,00 998,15 

4. Kitos lėšos 138 396,55 58 857,66 



Eil. 

Nr. 

Finansavimo šaltiniai Suma, Eur Lėšų panaudojimas 

per ataskaitinį laikotarpį 

(atlikti darbai) 

5. Gyventojų pajamų mokesčio (iki 2 proc.) 

grąžinimas įstaigai, turinčiai  paramos gavėjo 

statusą 

0,00 0,00 

6. Parama  0,00 0,00 

 Iš viso 659 256,55 578 204,81 

 Iš jų – teikiant mokamas paslaugas įstaigos 

uždirbtos lėšos 

138 396,55 58 857,66 

 

4. Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per 

finansinius metus. 

 

VšĮ „Kaunas IN“ 2017 m. valdomo turto vertė 2017 m. pabaigoje siekė 815,3 tūkst. Eur. 

Sąskaita Pradžios 

debetas 

Trečiųjų šalių 

turtas, Eur 

Pastabos 

1-ILGALAIKIS TURTAS 815.335,53 19.608,00  

.11-Nematerialusis turtas 52.724,52   

..113-Programinė įranga 1.538,03   

..115-Kitas nematerialusis 

turtas 

46.741,66   

..116-Sumokėti avansai už 

nematerialųjį turtą 

4.444,83   

.12-Materialusis turtas 762.611,01 19.608,00  

..121-Pastatai ir statiniai 739.060,49 19.608,00 Pagal panaudą valdomos negyvenamos patalpos 

A. Mickevičiaus g. 58 (VšĮ "Kaunas IN" biuras) ir 

negyvenamos patalpos Rotušės a. 15 (turizmo 

informacijos centras). 2017 m. po reorganizacijos 

prie VšĮ "Kaunas IN" prijungtas VšĮ "Kauno 

verslo plėtros centro" valdomas turtas. 

..123-Transporto priemonės 9.102,52   

..124-Kiti įrenginiai, prietaisai 

ir įrankiai 

14.448,00  2017 m. po reorganizacijos prie VšĮ "Kaunas IN" 

prijungtas VšĮ "Kauno verslo plėtros centro" 

valdomas turtas. 

 

VšĮ „Kaunas IN“ 2017 m. įsigyto ilgalaikio turto vertė yra 34.686,68 Eur be PVM. 

Įsigyta kompiuterinė ir ryšio įranga įstaigos darbuotojams, baldai atnaujintam turizmo 

informacijos centrui, sukurta nauja įstaigos svetainė (www.kaunasin.lt), parengtos Kauno 

aukštojo mokyklų tinklo vystymo urbanistinė galimybių studija bei Mokslo populiarinimo bei 

vaikų ir jaunimo neformalaus švietimo tiksliųjų mokslų srityje pasiūlos plėtros, kuri apimtų 

STEM centro Kaune ir planuojamo mokslo ir technologijų populiarinimo centro steigimo analizė 

ir reikalingų investicijų įvertinimas. 

VšĮ „Kaunas IN“ 2017 m. perleisto (parduoto) ilgalaikio turto vertė yra 268,60Eur be 

PVM.  

Vadovaujantis 2017 m. liepos 10 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymu „Dėl VšĮ „Kaunas IN“ nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto 

pardavimo“ Nr. A-2601, gauti pritarimu parduoti viešame prekių aukcione nuosavybės teise 

http://www.kaunasin.lt/


priklausantį ilgalaikį turtą, 2017 m. vykdyti 3 vieši prekių aukcionai (2017 m. rugpjūčio 9 d. 

rugpjūčio 28 d., rugsėjo 8 d.). 

Aukciono metu parduotas tik vienas ilgalaikio turto vienetas – staliukas su baldais ir 

kilimas (268,60 Eur be PVM, 325,00 Eur su PVM). 

 

5. Viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo 

užmokesčiui. 

 

Įstaigos lėšų panaudojimas (įstaigos sąnaudos) per 2017 metus pateikiamas pagal 

ekonominės klasifikacijos straipsnius 

Kodas Straipsnio pavadinimas Suma, Eur 

2 IŠLAIDOS (2.1 + 2.2) 
497 449 

2.1 Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 241 576 

2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis pinigais 184 291 

2.1.2.1.1.1 Socialinio draudimo įmokos 57 285 

2.2 Prekės ir paslaugos   

2.2.1.1.1.5 Ryšių paslaugos 325 

2.2.1.1.1.6 Transporto išlaikymas 6 991 

2.2.1.1.1.10 Kitos prekės 30 477 

2.2.1.1.1.10.1   Įranga ir įrenginiai 585 

2.2.1.1.1.10.2   Baldai 4 800 

2.2.1.1.1.10.3   Kompiuterinė įranga 6 875 

2.2.1.1.1.10.4   Programinė įranga 1 600 

2.2.1.1.1.10.5   Ūkinės prekės 2 000 

2.2.1.1.1.10.6   Kanceliarinės prekės 965 

2.2.1.1.1.10.7   Mobilūs telefonai 3 252 

2.2.1.1.1.10.8   Suvenyrai 10 400 

2.2.1.1.1.11x` 

Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos 

komandiruotės išlaidos) 

26 432 

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas 3 227 

2.2.1.1.1.17 

Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir 

komisinių išlaidos 

22 787 

2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos 165 634 

2.2.1.1.1.30.1   Reprezentacija 15 943 

2.2.1.1.1.30.2   Vertimas ir vertėjavimas 4 652 

2.2.1.1.1.30.3   Leidybos ir spausdinimo paslaugos 40 640 

2.2.1.1.1.30.4   Informacinių technologijų administravimas 563 

2.2.1.1.1.30.5   Buhalterinės paslaugos 10 346 

2.2.1.1.1.30.6   Agentų draudimai 207 

2.2.1.1.1.30.7   Tinklalapio kūrimas ir administravimas 59 380 

2.2.1.1.1.30.8   Maketavimas ir dizainas 13 700 

2.2.1.1.1.30.9   Foto-,videopaslaugos  783 

2.2.1.1.1.30.10   Kofinansavimas 665 

2.2.1.1.1.30.11   Registrų išlaidos 418 

2.2.1.1.1.30.12   Remontas 1 000 

2.2.1.1.1.30.13   Turizmo informacijos teikimas 4 637 

2.2.1.1.1.30.14   Wizzair straipsniai 12 700 

  Iš viso (2 + 3) 497 449 

 

PASTABA: informacija pateikta tik savivaldybės lėšų panaudojimo. 



6. Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje. 

 

6.1. Duomenys apie įstaigos darbuotojus 

VšĮ „Kaunas IN“ valdymo schema ir pareigybių sąrašas patvirtinti Kauno miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. A-366 „Dėl VšĮ 

„Kaunas IN“ valdymo struktūros schemos ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“.  

Patvirtinta 17,5 etato, žemiau išvardintų pareigybių: 

• Direktorius (1) 

• Skyriaus vadovas (3) 

• Vyriausiasis projektų vadovas (4) 

• Projektų vadovas (4) 

• Informacijos specialistas (3,5) 

• Analitikas (1) 

• Projekto vadovas (1) 

6.2. Darbuotojų skaičius 2017 metų pradžioje ir pabaigoje 

  

2017 m. 

pradžioje 

2017 m. 

pabaigoje 

6.1 Darbuotojų skaičius, vnt. 10 15 

6.2 Aukščiausiojo lygio vadovų (pvz., vadovas, vyr. finansininkas, vadovo 

pavaduotojai, direkcijų, tarnybų, departamentų ir pan. vadovai) skaičius, vnt. 

3 0 

6.3 Aukščiausiojo lygio vadovų padėjėjų, patarėjų, konsultantų skaičius, vnt. 0 0 

6.4 Vidurinio lygio vadovų (pvz., skyrių, padalinių vadovai) skaičius, vnt. 1 3 

6.5 Žemiausiojo lygio vadovų (pvz., poskyrių, grupių, komandų, brigadų 

vadovai) skaičius, vnt. 

2 6 

6.6 Kitų darbuotojų skaičius, vnt. 4 6 

 Iš jų gimdymo, ar vaiko auginimo atostogose 1 1 

 

7. Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms. 

 
Eil. 

Nr. 
Pareigybės pavadinimas  

Išlaidos darbo 

užmokesčiui * 

Išlaidos kitoms 

išmokoms 

1. Direktorius 19172 0 

2. Verslo sk. vadovas 4348 0 

3. Rinkodaros sk. vadovas 15277 0 

4. Turizmo sk. vadovas 17720 0 

 Iš viso: 56517 0 
* Priskaitytas darbo užmokestis 

 

8. Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo 

užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms. 

 

8.1. Įstaigos vadovo vardas, pavardė, paskyrimo data 

 

Vardas ir pavardė: Tadas Stankevičius 

Paskyrimo data: 2017 m. liepos 22 d. 

 

8.2. Turimas (įgytas) išsilavinimas, mokslo laipsnis (-iai), studijų sritis, kita svarbi 

informacija 

Bakalauro mokslo laipsnis Stokholmo aukštojoje ekonomikos mokykloje Rygoje (SSE 

Riga), įgytas 2014 metais 

 



8.3.  Darbo užmokestis, kitos išmokos įstaigos vadovui 

Darbo užmokestis per 2017 m. įstaigos vadovams Ugnei Urniežiūtei ir Tadui Stankevičiui 

sudarė 19 172 Eur (priskaitytas darbo užmokestis). 

 

9. Viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir 

kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms. 

 

Netaikoma 

 

10. Viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems 

asmenims, nurodytiems šio Įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje. 

 

Netaikoma 

 

 

Verslo skyriaus vadovas,  

atliekantis direktoriaus funkcijas Tadas Stankevičius 

 


