
RASEINIIJ RAJONO SAVIVALDYBES TARYBA
SPRENDIMAS

DEL PRITARIMO vIESosIos ISTAIGOS ,,ATRASK RASEINIUS,, 2018 M. vEIKLos
ATASKAITAI

2019 m. vasario 26 d. Nr. TS-48
Raseiniai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 16 straipsnio 2 dalies 19

punktu Raseiniq rajono savivaldybes taryba n u s p r e n d L i a,

pritarti vie5osios istaigos,,Atrask Raseinius" 20l8 m. veiklos ataskaitai (pridedama).

Sis sprendimas Lietuvos Respublikos administraciniq bylq teisenos istatymo nustatyta tvarka

per vien4 menesi nuo paskelbimo ar iteikimo suinteresuotai Saliai dienos gali buti skundZiamas

Regionq apygardos administracinio teismo Siauliq rlmams (Dvaro g. 80, LT-76298 Siauliai).

Savivaldybes Algirdas Gricius
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PRI'|ARTA
Raseiniq raj ono savivaldybes tarybos
2019 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. TS-48

VIESOSIOS ISTAIGOS ,,ATRASK RASEINITIS" 2Ol8 M. VEIKLOS ATASKAITA

I. BENDROJI INFORMACIJA

l. Vie5oji istaiga ,,Atrask Raseinius" (toliau - {staiga) isteigta 2017 m. kovo 20 d.

remiantis Raseiniq rajono savivaldyb6s tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS-53 ,,Del

Raseiniq rajono savivaldybes vieSosios istaigos Raseiniq turizmo ir verslo informacijos centro

,,Atrask Raseiniuso' isteigimo, steigimo akto ir istatq patvirtinimo". Raseiniq rajono savivaldybes

administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 2 d. isakymu Nr.Ar-636 ,,Del vie5osios istaigos

Raseiniq turizmo ir verslo informacijos centro ,,Atrask Raseinius" pavadinimo, istatq ir buveines

pakeitimo" pakeistas [staigos pavadinimas, adresas ir istatai. fstaiga yra Lietuvos Respublikos

vieSqiq istaigq istatymo nustatyta tvarka isteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilines atsakomybes

vie5asis juridinis asmuo, kurio tikslas - tenkinti viesuosius interesus, vykdant visuomenei nauding4

veiklq.

2. fstaiga turi [kini, finansini, organizacini ir teisini savaranki5kumQ, savo antspaud4,

dvi s4skaitas banke. Savo veiklq grindZia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos

civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vie5qjq istaigq ir kitais istatymais, teises aktais bei [staigos

istatais. {staigos buveines adresas: Vytauto DidZiojo g.17, LT-60150, Raseiniai.

II. ISTAIGOS TIKSLAI IR VEIKLOS SRITYS

3. Pagrindiniai fstaigos veiklos tikslai:

3.1. tenkinti vie5uosius interesus, rinkti, kaupti ir turistams bei Raseiniq rajono

savivaldybes gyventojams bei svediams nemokamai teikti informacij4 apie teikiamas turizmo

paslaugas, lankyinas Raseiniq rajono savivaldybes vietoves ir objektus, taip pat - skleisti

informacij4 apie Raseiniq rajono savivaldybg bei rengti, leisti ir platinti informacinius bei

kartografinius leidinius apie turizmo paslaugas, objektus ir vietoves;

3.2. teikti informacij4, konsultacijas ir mokymo paslaugas, prakting pagalb4 smulkaus

ir vidutinio verslo subjektams ir pradedantiems verslo subjektams, kuriq buveine yra Raseiniq

rajono savivaldybeje. Naujai isteigtiems verslo subjektams padeti isikurti, pletoti veikl4 ir
prisitaikyti prie kintandiq rinkos s4lygq, didinti konkurencingum4 ir veiklos efektyvum4, padeti

Raseiniq rajono savivaldybes verslo subjektams uLmegzti tarptautinius bendradarbiavimo kontaktus

su kitq Saliq verslo atstovais.

4. {staigos veiklos sritys:
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4.1. Raseiniq rajono reprezentavimas, lankomq objektq Lietuvoje ir uZsienyje

reklamavimas;

4.2. dalyvavimas formuojant turizmo ir verslo informacines sistemas;

4.3. bendradarbiavimas su kitomis paslaugq verslui tinklo istaigomis, param4 verslui

teikiandiomis institucijomis bei turizmo informaciniais centrais Lietuvoje ir uZsienyje;

4.4. turizmo rinkos analizes atlikimas ir planavimas;

4.5. 1ntrrzmo mar5rutq ir projektq rengimas;

4.6. siekimas, kad kuo daugiau [kio subjektq sustipretq pirmaisiais veiklos metais

igytq pakankamai i5tekliq ir patirties verslui pletoti;

4.7. naujqttechnologijq ir mokslo naujoviq diegimo versle skatinimas;

4.8. tarpininkavimas pritraukiant Lietuvos ir tarptautiniq organizactjq, imoniq, fiziniq

asmenq, fondq ir programq le5as bei techning pagalb4lstaigos veiklai;

4.9. verslininkq verslo valdymo kvalifikacijos kelimo kursq ir seminarq

organizavimas;

4.1 0. palangiq ekonominiq idej q visuomenej e propagavimas ;

4.1I. pagalba ulmezgant kontaktus tarp potencialiq verslo partneriq, konsultavimas ir

verslo pletros ir investiciniq projektq rengimas.

III. ISTAIGOS DALININKAS IR JO INASAS

5. {staigos finansiniai arba kalendoriniai metai prasideda sausio I d. ir baigiasi

gruodZio 31 d. Raseiniq rajono savivaldybe yra f staigos steigeja ir vienintele dalininke. Dalininko

ina54 sudaro 9 000 Eur (devyni tlkstandiai eurq). {naSo dydis buvo numatytas Raseiniq rajono

savivaldybes tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS-53 ,,Del Raseiniq rajono

savivaldybes vie5osios istaigos Raseiniq turizmo ir verslo informacijos centro ,,Atrask Raseinius''

isteigimo, steigimo akto ir istatq patvirtinimo", balandLio 20 d. sprendimu Nr. TS-189,,Ddl

savivaldybds turto investavimo ir \/5f Raseiniq turizmo ir verslo informacijos centro ,,Atrask

Raseinius" savininko kapitalo padidinimo", rugpjldio 24 d. sprendimu Nr. TS-283 ,.Del

savivaldybes turlo investavimo ir \rSf Raseiniq turizmo ir verslo informacijos centro ,,Atrask

Raseinius" savininko kapitalo padidinimo".

rv. ISTATGOS GAUT'OS LESOS, JU Sa.lrmmr rR SANAUDOS

6. Pagrindinis {staigos finansavimo Saltinis 2018 m. buvo Raseiniq rajono

savivaldybes biudZeto leSos (2018 m. vasario 20 d. ir geguZes 2I d. biudZeto leSq naudojimo

sutartis Nr. SR-49, kovo 20 d. biudZeto leSq naudojimo sutartis Nr. SR-111, Nr. SR-112, Nr. SR-

1 13 ir geguZes l5 d. biudZeto le5q naudojimo sutartis Nr. SR-294).
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7. fstaigai finansavimas skirtas atsiZvelgiant i Raseiniq rajono savivaldybes strateginio

veiklos plano turizmui ir verslui palankios aplinkos formavimo programos (Nr. 07) 01 tikslo 03

uZdavinio 12 priemong (VSI ,,Atrask Raseinius" veiklos skatinimas), Kulturos renginiq

organizavimo ir kulturos veiklos programos (Nr. 05) 01 tikslo 02 uLdavinio 09 priemong (Lietuvos

valstybes atkflrimo Simtmedio minejimo Raseiniq rajone 2017-2020 metq programos finansavimas)

ir Kulturos paveldo i5saugojimo ir vystymo programos (l.tr. 06) 0l tikslo 03 uZdavinio 01 priemong

(Vaizdines ir informacines medZiagos parengimas, visuomenes informavimas, leidiniq leidyba ir

renginiq organizavimas apie kulttros paveldo objektus). 1 lenteleje pateikiamas faktinis {staigos

le5q panaudoj imas pagal ekonomines klasifikacij os straipsnius.

BiudZeto l65q panaudojimas Suma,
Eur

1. Darbo uZmokestis ir socialinis draudimas 39660,32
1.1 . Darbo uZmokest S 30031,45
1.2. Socialinio draud mo imokos 9628,87
2. Prekiq ir paslaugg naudojimo iSlaidos 41903.63
2.1. RySiL+ paslaugq isigilimo iSlaidos 5s8.48
2.2. Transporto iSlaikymo ir transporlo paslaugu isieiiimo iSlaidos 1307,86
2.3. Komandiruodiq iSlaidos 2927,62
2.4.Matenaliojo ir nematerialiojo tufto nuomos iSlaidos 720.43
2.5. Kvalifikacijos kelimo iSlaidos 194,00
2.6. Komunaliniq paslausu isieijimo iSlaidos 9ss,68
2.7 . Reprezentacines iSlaidos 500,00
2.8. Ukinio inventoriaus isiei mo i5laidos t2624,03
2.8. Kitq prekiq ir paslaugq fs eiiimo iSlaidos 22115,53
I5 viso: 81563.95

I lentele. BiudZeto leiq panaudojimas pagal ekonomin€s klasifikacijos straipsnius 2018 m.

8. 2018 m. istaiga i5 Raseiniq rajono savivaldybes biudZeto gavo 81 563,95 Eur.

DidZiausi4 fstaigos biudZeto dali sudaro darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo iSmokos -
39660,32 Eur. Likusi biudZeto dalis skirta kitoms patiriamoms i5laidoms padengti: komunaliniq ir

ry5iq paslaugq isigijimo, komandiruodiq, reprezentacines, kitq prekiq ir paslaugq isigijimo ir kt.

Pagal Raseiniq rajono savivaldybes administracijos direktoriaus20ll m. geguZes 18 d. isakym4 Nr.

Az-247P ,,Ddl leidimo naudoti netarnybini automobili tarnybos reikmems ir kompensacijos

mokejimo degalq isigijimo i5laidoms ir automobilio amortizacijai padengti Arnui Zmrtrai" [staigos

direktoriui 2018 m. iSmoketa 730,46 Eur degalq isigrjimo i5laidoms ir automobilio amorlizacljai

padengti.

9. fstaiga turi teisg gauti pajamq uZ teikiamas paslaugas, kuriq ikainiai buvo patvifiinti

Raseiniq rajono savivaldybes tarybos 2017 m. geguZes 25 d. sprendimu Nr. TS-221 ,,Del vie5osios

istaigos Raseiniq turizmo ir verslo inlbrmacijos centro ,,Atrask Raseinius" teikiamq paslaugq kainq

patvirtinimo". I5 viso per 2018 m. {staiga gavo7489 Eur pajamq. Informacija apie {staigos gautas

pajamas 2017 m. t 2018 m. pateikiama2lenteleje.



[staigos gautos pajamos, Eur 2017 m. 2018 m.
2169 7489

2 lentele. lstaigos gautos pajamos 2017 m. ir 2018 m.

10. DidZiqi4 dalipajamq 2018 m. {staiga gavo tL savo teikiamas paslaugas, t.y.verslo

informacijos sklaidos renginiai (seminarai, mokymai, paZymejimq iSdavimas), individualiq

mar5rutq sudarymas, suvenyrll pardavimas. Gautos pajamos buvo naudotos [staigos veiklai gerinti:

reprezentacijai, atributikai, paslaugoms apmoketi ir kt.

11.2017 m. {staigai suteiktas paramos gavejo statusas.2018 m. Lietuvos Respublikos

gyventojai {staigai skyre 68,93 Eur g1'ventojq pajamq mokesdio dalies.

V. ISIGYTAS IR PERLEISTAS ILGALAIKIS TURTAS

12. Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kuri ketinama naudoti ilgiau

kaip metus ir kurio isigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne maZesne nei 500 Eur. Ilgalaikio

materialiojo turto isigijimo verte nustatyta {staigos direktoriaus 2017 m. geguZes 9 d. lsakymu Nr.

17-07-Y. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas isigijimo (pasigaminimo)

savikaina, balanse parodoma isigijimo savikaina, atemus sukauptq nusidevejim4. Nusidevejimas

skaidiuojamas tiesiniu metodu. Taikomi minimalus ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto

nusidevejimo normatyvai (3 metai), patvirlini Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2009 m. birZelio

10 d. Nr. 564 nutarimu.

13. Raseiniq rajono savivaldybes administracijos direktoriaus 2018 m. birZelio 6 d.

isakymu Nr. Ar-533 buvo nusprgsta suteikti fstaigai Raseiniq rajono savivaldybei priklausantf turt4,

esanti Vytauto DidZiojo g. 17, Raseiniuose, negyvenam4sias patalpas administraciniame pastate

naudoti panaudos pagrindais desirndiai metq, iki 2028 m. Raseiniq rajono savivaldybes

administracijos direktoriaus 2018 m. birZelio 4 d. fsakymu Nr. N-524 buvo nusprgsta fstaigai

perduoti deiimdiai metq pagal panaudos sutarti istaigos veiklai vykdyti Raseiniq rajono

Savivaldybei nuosavybes teise priklausanti turt4: skaitmenini fotoaparat4 ir krep5i.

14. 2018 m. gruodLio 3l d. duomenimis, fstaiga turejo isigijusi nuosavo ilgalaikio

turto uZ 8893,00 Eur, sukaupto nusidevejimo suma4499,55 Eur.

vr. ISTATGOS DARBUOTOJU SKATdTUS

15. Raseiniq rajono savivaldybes 20ll m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-53 ,.Ddl

Raseiniq rajono savivaldybes vie5osios istaigos Raseiniq turizmo ir verslo informacijos centro

,.Atrask Raseinius" isteigimo, steigimo akto ir istatq patvirtinimo" 6 punkte nustatytas didZiausias

leistinas fstaigos pareigybiq skaidius - 4. Raseiniq rajono savivaldybes administracijos direktorius

2018 m. geguZes 22 d. isakymu Nr. Ar-467 ,,Del vie5osios istaigos Raseiniq turizmo ir verslo

4



informacijos centro,,Atrask

patvirtino didZiausi4 leistinE

pateikiamas 3 lenteleje.

Pareigybds pavadinimas Pareigybiq skaiiius Etatq skaiiius

Direktorius 1 1

Administratorius I 1

Turizmo vadybininkas I 1

Buhalteris 1 0,25

I5 viso: 4 3,25

3 lenteld. lstaigos pareigbiq ir etatq skaiiius 2018 m.

16. 2018 m. sausio 1 d. {staigoje dirbo 5 darbuotojai (apdraustieji): direktorius,

komunikacijos vadovas, du turizmo vadybininkai, buhalteris. AtsiZvelgiant i leistin4 etatq skaidiq ir

padidejusi {staigos darbuotojq darbo kruvi, ypad turistinio sezono metu, nuo 2018 m. geguZes22 d.

{staigoje atlikti valdymo strukturos pakeitimai ir nuo liepos 2 d. {staigoje dirba 4 darbuotojai

(apdraustieji): direktorius, administratorius, turizmo vadybininkas, buhalteris.

vII. ISTAIGOS 2018 M. VETKLOS APZVALGA

17. |staigos veiklq galima suskirstyti idvi pagrindines sritis: 1) veiklos, susijusios su

turizmo informacijos teikimu ir skatinimu Raseiniq rajone; 2) veiklos, susijusios su verslo

informacijos teikimu ir verslumo skatinimu Raseiniq rajone.

17 .1. Turrzmo tendencijos Raseiniq rajone 2018 m.:

17 .1.1. Pastaraisiais metais visoje Lietuvoje fiksuojamas vietinio turizmo augimas, vis

daugiau lietuviq keliauja po Lietuv4. Pastebimas rySkus uZsienio turistq skaidiaus didejimas.

Raseiniq rajonas ne iSimtis, Sios tendencijos lemia ir didejantf turistq skaidiq Raseiniq rajone.

Pastebetina, kad Siluva sulaukia iSskirtinio ddmesio, dia lankosi vis daugiau religiniq turistq,

piligrimq.

17 .1 .2. Turizmo sezonq {staiga pradejo 2018 m. geguZes menesi renginiu ,,Ekskursijq

savaite", kurios metu Raseiniq miesto, rajono gyventojai ir miesto svediai buvo supaZindinti net tik
su Raseiniq miesto istorija, idomiausiais objektais, bet ir su Siluvos bazilikos bei Apsirei5kimo

koplydios dekoru, Betygalos piliakalniais, kapinemis. 2018 m. lietuviq kalba perleistas lankstinukas

,,Raseiniai - Zemaitijos Jeruzale", 3 l<albomis atnaujintas ir pakartotinai i5leistas lankstinukas apie

Siluv4. Bendradarbiaujant su V5{ ,,Keliautojo Zinynas" iSleista knyga ,,Ariogalos ir Betygalos

ka5tas: keliautojo Zinynas". Taip pat aktyviai rengti nauji lankytinq vietq apraSymai, kurie skelbti

|staigosinternetinejesvetaineje@,kuriojedvejomiskalbomis1ankytojams

5

Raseinius" pareigybiq s4raSo ir valdymo

etatq skaidit4 - 3,25. fstaigos pareigybiq

struktlros patvifiinimo"

s4raSas ir etatq skaidius
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pateikta informacija apie Raseiniq kra5to lankomus objektus ir verslo aplink4. Administruojama

Raseiniq raj ono savivaldybes informacij a puslapyj e www. turi zmas. lt.

Rodikliai 2017 m. 2018 m.

1. Suteikta informacija s60 2680

2. Turistq skaiiiusr 1472 3627

2.1. Turistai ii Lietuvos 1 163 3593

2.2. Turistai ii uisienio 64 34

3. Ekskursijos 31 32

3.L Po Raseinitl miestq t4 14

3.2. Po Raseinitl rajonq 13 t4

3.3. Po Lietuvq 4 4

4. Pdsiiqjq Lygiai 2 2

5. Mokymai, seminarai, konferencijos 3 f,

6. Parodos 2 4

6.1. Lietuvoje I 2

6.2. Uisienyje 1 2

7. Kiti renginiai 4 8

7. ISleista leidiniq/Zem6lapiq 4 4

4 lenlele. 2017 ir 2018 m. lstaigos veiklos rezultatai2

17 .1.3. Kaip matoma i5 4 lenteleje pateiktq duomenq, 2018 m. palyginus su 2017 m.

duomenimis, turistq skaidius, apsilankiusiq lstaigoje, padidejo. Daugiausia sulaukta vietiniq turistq.

Raseiniq rajone lankosi ir uZsienio turistai, kurie daZniausiai atvyksta iS JAV, Lenkijos, Latvijos,

Portugalijos, Vokietijos. Apsilanke turistq ir i5 tolimesniq Saliq - Izraelio, Argentinos, Australijos.

Pastebetina, kad fstaiga nerenka informacijos apie Siluvoje apsilankiusius turistus. Jono Pauliaus II

piligrimq centre, kuriame dirba Raseiniq kraSto istorijos muziejaus (toliau - RKIM) specialiste,

RKIM informavo, kad2018 metais Siluvos Jono Pauliaus II piligrimq informacijos centre apsilanke

785 I turistr+, i5 jrl 2016 uZsieniediq.

17.1.4. Pastebima, kad vienas populiariausiq marSrutq Raseiniq rajone driekiasi palei

Dubysos upg (Ariogala-Ugioniai-Betygala-Bernotai-Siluva-Lyduvenai-Raseiniai). Dauguma

turistiniq grupiq rinkosi bttent 5i marSrut4. Rediau turistai renkasi mar5rut4 Raseiniai-Dum5i5kiai-

Vidukle-Kanopenai-Molavenai-Nemak5diai. Galima iSskirti itin populiarius Raseiniq rajono

lankomus objektus: Raseiniq kra5to istorijos muziejq, Lyduvenq ti1t4, Siluvos ir Betygalos

' Skaidius pateikiamas susumavus turistq, kuriems buvo suteikta informacija ir lstaigos organizuojamuose ekskursijose
dalyvaujandiq Zmoniq skaidi q.
2 Pastebetina, kad ]staiga 2Ol7 m. dirbo tik 9 men. (nuo darbuotojq darbo pradZios balandZio 5 d. iki gruodZio 3l d.).
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miestelius, Maironio tevi5kg ir gimting, A5tuonradio muziejq ir kt. [staiga

individualius ekskursijq mar5rutus, parenge 3 temines ekskursijas, sudard

marsrutus (6 lentele). Taip pat fstaiga suorganizavo 4 iSvykas po Lietuv4.

2018 m. sudare 8

2 pesdiqjq Lygiq

6 lentele. 2018 m. pdrengtos teminis ekskursijos ir pesiiqjy marirutai

17.1.5. fstaiga 2018 m. tgse projekting veikl4 ir Lietuvos Respublikos kult[ros

ministerijai pateike parai5k4 igyvendinti projekt4 tarptautinei konferencijai ,,Svd. Mergeles Marijos

kultas Zemaitijoje". Projektui finansavimas skirtas, igyvendinimas numatomas 2019 m. birZelio

mdn.

17.1.6. {staiga 2018 m. bendradarbiaudama su Raseiniq rajono savivaldybes

istaigomis, sureng6 ir kitq renginiq, kurie susilauke didelio populiarumo (,,Raseini5kir1 protai 2018",

,,Kinas po atviru dangumi", ,,Europos kaimynq diena", susitikimas su ,,Jaunimo kelionemis" ir kt.).

|staiga aktyviai prisideda ir bendradarbiauja su Kauno regiono pletros agentrlra, Raseiniq kra5to

istorijos muziejumi, Raseiniq rajono savivaldybes visuomenes sveikatos biuru, Dubysos regioninio

parko direkcija, Raseiniq rajono kult[ros centru, seniunijomis ir kaimo bendruomenemis.

17.1.7. {staigos darbuotcrjai yra 4 Raseiniq rajono savivaldybes sudarl.tq darbo grupiq

ir komisijq nariai: Nematerialaus kult[ros paveldo verlybiq s4vado sudarymo nuolatines komisijos,

darbo grupes informacijai Raseiniq rajono savivaldybes lankyinq vietq Zenklinimui parengti,

nuolatines darbo grupes Jono Pauliaus II piligrimq kelio projekto (kryZiq kelio irengimas)

fgyvendinimui, Religinio turizmo skatinimo Siluvoje darbo grupes. fstaigos atstovai prisidejo prie

projekto ,,Jonavos, Kedainiq ir Raseiniq rajonq savivaldybes jungiandiq trasii ir turizmo marsrutq

informacines infrastrukturos pldtra" igyvendinimo, kuriant Zenklinimo trasas ir pateikiant Zymejimo

vietas.

17.1.8. Tarp {staigos, Raseiniq rajono savivaldybes ir Raseiniq stadiatikiq Svd.

Trejybes parapijos 2018 m. pasira5yta bendradarbiavimo sutafiis, pagal kuri4 Raseiniq rajono

savivaldybe isipareigojo investuoti i Svd. Trejybes cerkvds bok5to pritaikymE lankymui, o mineta

religine bendruomene isipareigojo suteikti {staigai leidim4 bet kurio metu patekti ! Svd. Trejybes

Teminis ekskursijos

I Betygalos piliakalniai ir kapinds

2.
SiluvosbazilikosinterjerodekoroikonografineprogramalrRp@
puoSyba

aJ. Nuo seniausio Marijos apsirei5kimo Europoje iki ,,Rondo" muzikos garsll

Pisiirfir.y iygiui

1 PaZintinis pesdiqjq Zygis po Ariogalos apylinkes

2. Pesdiqjq Zygis po Siluvos ir Tytuvenq apylinkes
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cerkvds bok5t4 ir leisti ten lankytis turistams. lstaigos iniciatyva 2018 m. buvo sukurli, patvirtinti ir
paZymeti Sv. Jok[bo piligrimq keliai (Kauno ir Siauliq) Raseiniq rajone.

17.1.9.2018 m. fstaiga dalyvavo 3 tarptautinese parodose turizmo tematika: sausio

26-28 d. tarptautineje turizmo ir laisvalaikio parodoje ,,ADVENTUR"; vasario 22-24 d.

tarptautineje kontaktq mugeje ,,VI International Workshops on Religiuous Tourism" Fatimoje,

Portugalijoje; spalio 19-21 d. tarptautineje parodoje ,,World Travel Show 2018" Lenkijoje,

Var5uvoje buvo pristatytas Raseiniq rajonas, i5skirtinai parodos metu akcentuota Siluvos Sventove.

17 .1.10. {staigos darbuotojai 2018 m. aktyviai bendravo su Ourem savivaldybes

(Portugalija) specialistais, atstovavo Raseiniq rajonui Ourem miesto Sventeje, susitiko su vietos

valdZios ir baLny(,ios atstovais, dalyvavo religinio turizmo kontaktq mugeje. fstaiga parenge

bendradarbiavimo sutafties projekt4 tarp Raseiniq rajono savivaldybes ir Ourem savivaldybes, kuri

buvo pasira3yta 2018 m. rugsej o 2ld.

17 .l .11. {staiga Raseiniq rajon4 reprezentavo ir lankytinus objektus pristate ivairiuose
renginiuose Raseiniq rajone (Vidukles kold[nq Sventeje, Sitiniq atlaiduose, miesto Sventeje

,,Rudens bendrystes sodas") ir Lietuvoje (,,Kauno Hanza dienos 2018"). Pastebetina, kad fstaiga

surenge konferencij4 ,,Siluvos Sventovds vizija ir pletros galimybes", kurios metu buvo

nagrinejamos Siluvos, kaip piligrimq traukos centro pletros, galimybes.2018 m. rugsejo 12 d.

Raseiniq rajone buvo surengtas inforrnacinis turas didZiqjq Lietuvos naujienq porlalq Ziniasklaidos

atstovams. Turizmo sezonas uZdarytas 2018 m. rugsejo 29 d. nemokama i5vyka iKauno miest4 ir
rajon4, skirt4 Tarptautinei turizmo dienai pamineti.

17.2. Verslumo skatinimas Raseiniq rajone 2018 m.:

17.2.1. |staiga nuolatos bendrauja ir bendradarbiauja su Raseiniq rajone veikiandiomis

verslo imonemis. fstaiga savo internetineje svetaineje nuolatos skelbia aktualiE informacij4

verslininkams, taip pat kitomis informacinemis priemonemis informuoja verslininkus apie ivairius
projektus, iniciatyvas, renginius ir teikiam4 param4, organizuoja renginius (6 lentele). 2018 m.

fstaiga teike informacij4 ir konsultavo smuklaus ir vidutinio verslo atstovus apie smulkaus ir
vidutinio verslo remimo galimybes Raseiniq rajone. {staigos atstovas yra Raseiniq rajono

savivaldybes smulkaus ir vidutinio verslo remimo leSq skyrimo komisijos narys.

17.2.2.2018 m. balandZio 2528 d. fstaiga dalyvavo didZiausioje Baltijos Salyse

statybos parodoje ,,RESTA", kurioje buvo pristatyta Raseiniq rajono savivaldybes investicine

aplinka ir investiciniai sklypai. Taip pat fstaigos atstovas dalyvavo konferencijoje,,Gazele 2018",

kurios metu pristatytos smulkaus ir vidutinio verslo remimo bei investicines galimybes Raseiniq

rajone. 2018 m. i5leistas lankstinukas ,,Smulkaus ir vidutinio verslo remimas Raseiniq rajone".

17.2.3. fgyvendinant Lietuvos valstybes atkDrimo Simtmedio minejimo Raseiniq

rajone 2017-2020 m. priemoniq plan4 pasveikintos l4 Raseiniq rajono imoniq.



Renginio pavadinimas Data Dalyviq skaiiius

I
Vie5qjq pirkimq vykdymas CVP IS

priemondmis
08-24 t4

2. Mokesdiq ir apskaitos naujienos 2019 10-04 28
1 Efektyviausi skolq iSie5kojimo btidai 10-l l l5

4. ES paramos galimybes verslui 02-09 15

6lentelO. lstctigos organizuoti renginiaiyerslo atslovarns 2018 m.

VIII. IVAIZDIS IR MATOMUMO DIDINIMAS

18. |staiga aktyviai veikia socialiniuose tinkluose. [steigus [staig4 buvo sukurta

Facebook paskyra, metq pabaigoje sekejq skaidius sieke 2009 (2017 m. - 1367 ). [staigos

Instagram paskyra turi 455 sekejus (2017 m. - 196). Nuolat atnaujinama informacija svetainese

www.atraskraseinius.lt ir www.turizmas.lt. Apie {staigos vykdomas veiklas visuomene buvo

informuota, socialiniuose tinkluose, savaitra5diuose ,,Alio Raseiniai", ,,Naujas rytas".

Internetiniuose puslapiuose, portaluose www.delfi.lt, www.15min.lt, www.lzinios.lt,

www.reeionunaujienos.lt, www.lrytas.lt, www.raseiniai.lt, www.manoraseiniai.lt,

www.raseiniunaujienos.lt, www.raseiniai.online (7 lentele). Taip pat ivairi informacija apie

Raseiniq rajone vykstandius renginius ir lankytinas vietas skelbta Kauno regiono radijuje TAU,

Radij o stotyj e,,Radiocentrasoo.

Veiksmas Kiekis

Prane5imai spaudai 25

Facebook ira5ai 300

Instagram iraSai 1s9

fra5ai f staigos svetaineje I l5
7 lentele. In/brntaciniq praneSimtl skaiiius 2018 m.

IX. ISVADOS IR PROGNOZES

19. VSI ,,Atrask Raseinius" 20l8 m. dirbo kryptingai, stengesi igyvendinti uZsibreZtus

tikslus, reprezentuodama Raseiniq rajon4, jame esandias lankytinas vietas, leisdama leidinius,

dalyvaudama tarptautinds parodose, projektineje veikloje, bendradarbiaudama su kitomis Raseiniq

rajono istaigomis.

20. Stipriausia fstaigos puse yra ekskursijq, pesdiqiq Zygirl rengimas ir vedimas.

{staiga gali pasiulyi nemaZai ekskursijq marSrutq, tarpininkauti organizuojant iSvykas, ekskursijas,

edukacijas ir kt. Taip pat |staiga kryptingai dirba ir Raseiniq rajon4 pristato tarptautinese parodose.



l0

27. Yerta pamineti {staigos darbuotojq pastangas populiarinant Siluvos Sventovg.

Suprasdami Sios vietos potencial4 ir i5skirtinum4 {staigos darbuotojai deda pastangas, jog Siluva

b[tq kuo pladiau Zinoma Lietuvoje ir uZsienyje. Organizuotos ekskursijos, informaciniai turai,

konferencijos, Siluva pristatoma tarptautinese parodose. fstaigos siekis, kad Siluva fsitvirtintq kaip

religinio turizmo ir piligrimystds centras Lietuvoj e. 2019 m. toliau kryptingai bus dirbama Siuo

aspektu.

22. Lietuvoje itin i5populiarejo vietinis turizmas, todel [staigos darbuotojai turi vis

daugiau ekskursijq, rengia ivairesniq mar5rutq, aptarnaujamq turistq skaidius auga.2019 m. tiketina,

kad turizmo sezono metu {staiga susidurs su ZmogiSkqjq iStekliq trlkumu. Lietuvos Respublikos

institucijos, atsakingos uL turizmo pletr4, vis daZniau diskutuoja apie muziejq, turizmo

intbrmacijos centrq ir kitq turizmo sektoriaus istaigq darbo laik4 savaitgaliais. 2Ol9 m. fstaigai teks

pradeti dirbti ir savaitgaliais, del to gali iSkilti linansiniq ir Zmogi5kqjq istekliq sunkumq.

23. Pastebetina, kad vis daugiau lankytinq objektq Raseiniq rajone yra atnaujinama ir
2019 m. darbai bus toliau tgsiami. fstaigos iniciatyva 2018 m. pritaikius Raseiniq Svd. Trejybes

cerkves bok5t4 turizmo reikmdms, fstaiga 5l objekt4 priZi[ri, organizuoja renginius. Be to, fstaigos
darbuotojai prisideda prie rajono lankytinq vietq informaciniq stendq atnaujinimo, inicijuo.ja

lankytinq vietq tvarkym4 (Palendriq ir Lyduvenq piliakalniq pritaikymas turizmui). AB ,,Lietuvos

geleZinkeliai" yra numatg 2019 m. ieskoti galimybiq pritaikyti Lyduvenq geleZinkelio tilt4 turistq

lankymui. Naujai atsiradg ir atnaujinti lankyinq objektai s4lygos didesnius turistq srautus ir darbq

apimtis fstaigoje.

24. [staiga kryptingai dir:ba ir verslo informacijos srityje, infbrmuoja verslininkus apie

smulkaus ir vidutinio verslo rdmimo galimybes ir kt. Daugiausia pajamq fstaiga uZdirba i5 verslo

informavimo renginiq. Pastebima, kad verslo atstovams Sie renginiai itin aktual[s, aktyviai

dalyvaujama, todel fstaiga 2019 m. planuoja plesti verslo informavimo renginiq pasi[I4 ir padeti

verslo istaigoms populiarinti savo v'eikl4, isitvirtinti vietineje rinkoje. fstaiga 2019 m. numatd

parengti 10 filmuotq siuZetq apie Raseiniq kra5to imones.

25. Mineti ivykiai, vis didejantis vietinio turizmo populiarumas Lietuvoje, ypad

inimas {staigos darbuotojams bus iS5[kis.

#fTw
turizmo sezonu, numatomas ivairiq inici


