
       PATVIRTINTA 

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos  

2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-132 

 
PAKRUOJO VERSLO INFORMACIJOS CENTRO  

2020 METŲ VEIKLOS PLANAS 
 

 Veiklos programų įgyvendinimas Pakruojo 

r. sav. 

biudžeto 

lėšos, 

EUR  

Išlaidos iš 

uždirbtų 

lėšų, EUR 

 

Terminas 

I.  Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir 

saugios aplinkos išsaugojimo programa: viešosios 

informacijos paslaugos (06) 

44,7 6,6 2020 m. 

1.  Atnaujinti Pakruojo verslo informacijos centro logotipą, 

tinklapį www.pakruojovic.lt ir jame skelbiamą verslo 

srities informaciją 

  I ketv. 

2.  Sukurti Pakruojo verslo informacijos centro paskyras 

socialiniuose puslapiuose „Facebook“ ir „Instagram“  

  I ketv. 

3.  Įvairių priemonių pagalba (tiesiogiai, el. paštu, telefonu, 

internetu: www.pakruojovic.lt, „Facebook“, „Instagram“) 

vykdyti verslumą skatinančią politiką 

  visus metus 

4.  Užtikrinti kokybišką informacinę bei konsultacinę paramą 

pradedantiems ir SVV subjektams verslo pradžios, teisinės 

formos parinkimo, įmonės steigimo, verslo liudijimų, 

individualios veiklos pagal pažymos, paramos verslui, 

finansavimo šaltinių paieškos, mokesčių, buhalterinės 

apskaitos, socialinių tinklų paskyros verslui, informacijos 

paieškos ir kitomis temomis 

  visus metus 

5.  Diskusijos su Pakruojo r. savivaldybės vadovais, 

atsakingais amenimis apie investicijų pritraukimą 

  visus metus 

6.  Parengti Pakruojo miesto ekonominę apžvalgą, skirtą 

potencialiam investuotojui 

  III ketv. 

7.  Bendradarbiauti su Pakruojo rajono verslininkų ir 

darbdavių asociacija dalinantis aktualia informacija, 

organizuojant renginius, seminarus, neatlygintinai 

suteikiant konferencijų salę, viešinant asociacijos veiklą 

  visus metus 

8.  Pradėti teikti finansinio tarpininkavimo paslaugas 

fiziniams ir juridiniams asmenims parenkant tinkamą 

finansavimo instrumentą 

  II – IV 

ketv. 

http://www.pakruojovic.lt/
http://www.pakruojovic.lt/


9.  Bendri projektai ir renginiai, bendradarbiavimas su  

Pakruojo rajono savivaldybe, miesto ir rajono VVG, 

rajono mokyklomis, „Versli Lietuva“, „Investuok 

Lietuvoje“, Užimtumo tarnyba, VMI, Sodra, kitais verslo 

centrais ir kt. 

  visus metus 

II. Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir 

pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa: 

jaunimo organizacijų veiklos skatinimas (06) 

2,0 1,5 2020 m. 

      1. Suorganizuoti jaunimo verslumo ugdymo renginius   IV ketv. 

III. Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir 

pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa: 

turizmo plėtra, turizmo politikos formavimas (03) 

13,0 15,2 2020 m. 

1.  Dalyvauti tarptautinėje turizmo parodoje ADVENTUR 

2020 Vilniuje 

  Sausio 

mėn. 

2.  Mobilios aplikacijos „VISIT ŠIAULIAI“ pildymas 

lietuvių, anglų ir rusų kalbomis: maršrutai, lankytinos 

vietos, apgyvendinimas, maitinimas, laisvalaikis, 

edukacija, renginiai 

  I ketv. ir 

tęstinumas 

visus metus 

3.  Internetiniame tinklapyje www.pakruojovic.lt atnaujinti 

turizmo informaciją ir sudaryti sąlygas internetiniam 

Pakruojo rajono turizmo marketingui plėtoti 

  I ketv. 

4.  Media technologijų pagalba aktyviai didinti esamų turizmo 

objektų žinomumą ir patrauklumą 

  visus metus 

5.  Atidaryti internetinę parduotuvę „Turizmo krautuvėlė“  ir 

taip garsinti vietinių amatininkų bei verslininkų produkciją 

  II ketv. 

6.  Sukurti tris teminius naujus turizmo maršrutus po Pakruojo 

rajoną, kurie padės pažinti Pakruojo kraštą kitaip 

  II – III 

ketv. 

7.  Koordinuoti tarptautinio pasienio regiono turizmo projekto 

„Pažinkime kaimynus Žiemgaloje“ 2020  įgyvendinimą 

  II-IV ketv. 

8.  Aktyviai įsitraukti į projekto „Įspūdinga kelionė dvarų 

parkais visus metus“ metu išleistų maršrutų ir draugo 

kortelės populiarinimą, skatinančius gamtinio turizmo 

plėtojimą 

  I-IV ketv. 

9.  Įstoti į Lietuvos turizmo centrų asociaciją sudarant sąlygas 

turizmo darbuotojams dalintis patirtimi, glaudžiau 

bendradarbiauti ir tobulėti 

  II ketv. 

10.  Informacijos apie ekoturizmą Pakruojo rajone parengimas, 

viešinimas ir propagavimas 

  II–III ketv. 

11.  Pakruojo rajono lankytinų vietų pristatymas Joniškio 

miesto šventėje 

  birželio 

mėn. 

IV. Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo 

programa: daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimas) administravimas (05) 

9,2 24,2 2020 m. 

1. Baigti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 

statybos rangos  darbus: 

P. Mašioto g. 1 

  2020 m. 

http://www.pakruojovic.lt/


P. Mašioto g. 59 

Saulėtekio g. 40 

Saulėtekio g. 42 

Saulėtekio g. 44 

Saulėtekio g. 48 

Mindaugo g. 4 

Vytauto Didžiojo g. 60 

Vilniaus g. 32 

Vilniaus g. 33 

Vilniaus g. 34 

Taikos g. 20 

Taikos g. 24 

Kęstučio g. 1 

Mažoji g. 1, Pakruojo k. 

 

2.  Pradėti ir atlikti didžiąją dalį atnaujinimo (modernizavimo) 

statybos rangos darbų: 

Saulėtekio g. 36 

Vilniaus g. 36 

S. Dariaus ir S. Girėno g. 53 

S. Dariaus ir S. Girėno g. 51A 

Vasario 16-osios g. 19 

P. Mašioto g. 43 

P. Mašioto g. 41 

  2020 m. 

3. Parengti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 

techninius darbo projektus: 

P.Mašioto g. 53 

Vilniaus g. 27 

  2020 m. 

4. Skatinti Pakruojo miesto ir rajono daugiabučių 

gyvenamųjų namų butų savininkus  įsijungti į daugiabučių 

namų atnaujinimo (modernizavimo) programą. 

Planuojama į Programos įgyvendinimą 2020 m. įtraukti 5 

daugiabučius namus. 

  2020 m. 

5. Skolininkų monitoringas   visus metus 

6. Renovacijos projektų viešinimas www.pakruojovic.lt    visus metus 

V. Administruoti Pakruojo miesto vietos veiklos grupės 

strategijos įgyvendinimą, konsultuoti vietos pareiškėjus 

paraiškų rengimo, projektų įgyvendinimo klausimais    

 

0 18,0 2020 m. 

 IŠ VISO: 68,9 65,5 - 

 

______________________ 

 

 

 

http://www.pakruojovic.lt/

