
RASEINIU RAJONO SAVIVALDYBES TARYBA

SPRENDIMAS
DEL PRITARTvTo vlE5oslos ISTAIGos RAsEINIU TURrzMo rR vERSLoINFORMACIJOS CENTRO ,,ATRASK RASEINIU S" ZOTi M. VEIKLoS ATASKAITAI

2018 m. sausio 25 d. Nr. TS_g
Raseiniai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo l6 straipsnio 2 dalies l9
punktu, Lietuvos Respublikos viesqiq istaigq istatymo 12 straipsnio I ir 2 dalimis ir Raseiniq rajono
savivaldybes tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Raseiniq rajono savivaldybes tarybos 2015 m.
kovo 26 d' sprendimu Nr. TS-134,,Del Raseiniq rajono savivaldybes tarybos veiklos reglamento
patvirtinimo",l2.2.17 ir 4L2 papunkdiais, Raseiniqrajono savivaldybes taryba nu sp r end,Lia,

pritarti viesosios istaigos Raseiniq turizmo ir verslo informacijos centro,,Atrask
Raseinius" 2017 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 rumams (Dvaro g. g0, LT-7629g
Siauliai).

Savivaldybes meras
Algirdas Gricius



PRITARTA
Raseiniq rajono savivaldybes tarybos
2018 m. sausio 25 d. sprendimu
Nr. TS-8

VIESOSIOS ISTAIGOS RASEINIV TURI ZlyrIIR vERSLo INFoRMACIJoS CENTRO
,,ATRASK RASEINIUS" 2017 M. VEIKLOS ATASKATTA

I. BENDROJI INFORMACIJA

1' VieSoji istaiga Raseiniq turizmo ir verslo informacijos centras ,,Atrask Raseinius,,
(toliau - centras) isteigta 2017 m. kovo 20 d. remiantis Raseiniq rajono savivaldybes tarybos 2017
m' vasario 23 d' sprendimu Nr. TS-53 ,,Del Raseiniq rajono savivaldybes viesosios istaigos
Raseiniq turizmo ir verslo informacijos centro ,,Atrask Raseinius" isteigimo, steigimo akto ir istatq
patvirtinimo"' Centras yra Lietuvos Respublikos viesqiq istaigq istatymo nustatyta tvarka isteigtas
pelno nesiekiantis ribotos civilines atsakomybes viesasis juridinis asmuo, kurio tikslas
tenkinti viesuosius interesus, vykdant visuomenei nauding4 veikl4.

2' Centras turi [kini, finansini, organizacini ir teisini savarankiskumq, savo antspaud4,
s4skaitas banke' Savo veikl4 grindzia Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesqiq istaigq ir kitais istatymais, kitais teises aktais bei
centro istatais. centro buveines adresas: Muziejaus g. 5, LT-60122, Raseiniai.

II. CENTRO TIKSLAI IR VEIKLOS SRITYS

3. Pagrindiniai Centro veiklos tikslai:

3'1' tenkinti viesuosius interesus,rinkti, kaupti ir turistams bei Raseiniq rajono
savivaldybds svediams nemokamai teikti informacij4 apie teikiamas turizmo paslaugas, lankytinas
Raseiniq rajono savivaldybds 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 informacijos, konsultacijq ir mokymo paslaugas ir prakting pagalb4
smulkaus ir vidutinio verslo subjektams ir pradedantiems verslo subjektams, kuriq buveine yra
Raseiniq rajono savivaldybeje, naujai isteigtiems verslo subjektams padeti lsikurti, pletoti veikl4 ir
prisitaikyti prie kintandiq rinkos s4lygq, didinti konkurencingum4 ir veiklos efektyvum4, padeti
Raseiniq rajono savivaldybes verslo subjektams uLmegztitarptautinius bendradarbiavimo kontaktus
su kitq 5a1iq verslininkais.

4. Centro veiklos sritys:

4.1. Raseiniq rajono reprezentavimas, lankomq
reklamavimas;

objektq Lietuvoje ir uZsienyje
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4.2. dalyvavimas formuojant turizmo ir verslo informacines sistemas;

4'3' bendradarbiavimas su kitomis paslaugq verslui tinklo istaigomis, paramE verslui
teikiandiomis institucijomis bei turizmo informaciniais centrais Lietuvoje ir uZsienyje;

4.4. turizmo rinkos analizes atlikimas ir planavimas;

4.5. turizmo marSrutq ir projektq rengimas;

4'6' siekimas, kad kuo daugiau [kio subjektq sustipretq pirmaisiais veiklos metais,

lgytq pakankamai iStekliq ir patirties verslui pletoti;

4'7. naujr4 technologijq ir mokslo naujoviq diegimo versle skatinimas;

4'8' tarpininkavimas pritraukiant Lietuvos ir tarptautiniq organizacijq, imoniq, fiziniq
asmenq, fondq ir programq lesas bei techning pagalb4 centro veiklai;

4'9' verslininkq verslo valdymo kvalifikacijos kelimo kursq ir seminarq
organizavimas;

4.1 0 - pazaneiq ekonominiq idei q visuomenej e propagavimas;

4'll' pagalba ulmezgant kontaktus tarp potencialiq verslo partneriq, konsultavimas ir
verslo pletros ir investiciniq projektq rengimas.

III. CENTRO DALININKAI IR JO INASAS

5' Centro finansiniai arba kalendoriniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi
gruodZio 31 d' Centras 2017 m. finansinius metus pradejo 2017 m. kovo 20 d., nes centras
iregistruotas minet4 dien4. Raseiniq rajono savivaldybe yra centro steigeja ir vienintele dalininke.
Dalininko ina54 sudaro 9000 Eur (devyni tukstandiai eurq). fnaso dydis buvo numatytas Raseiniq
rajono savivaldybes tarybos 2Ol7 m. vasario 23 d,. sprendimu Nr. TS-53 ,,Ddl Raseiniq rajono
savivaldybes vieSosios istaigos Raseiniq turizmo ir verslo informacijos centro ,,Atrask Raseinius,,

isteigimo, steigimo akto ir istatq patvirtinimo", balandLio 20 d. sprendimu Nr. TS-1g9 ,,Del
savivaldybds turto investavimo ir Vs[ Raseiniq turizmo ir verslo informacijos centro ,,Atrask
Raseinius" savininko kapitalo padidinimo", rugpjldio 24 d. sprendimu Nr. TS-2g3 ,,Del
savivaldybds turto investavimo ir V5| Raseiniq turizmo ir verslo informacijos centro ,,Atrask
Raseinius" savininko kapitalo padidinimo,..

IV. CENTRO GAUTOS LESOS, JU SALTINIAI IR SANAUDOS

6' Pagrindinis Centro finansavimo Saltinis 2017 m. buvo Raseiniq rajono savivaldybes
biudZeto leSos (2017 m. balandLio 19 d. ir lapkridio 7 d.biudaeto lesq naudojimo sutartis Nr. SR-
191, lapkridio i5 d. biudZeto le5q naudojimo sutartis Nr. SR-790 ir Nr. SR-7g9). I lenteleje
pateikiamas faktinis Centro le5q panaudojimas pagal ekonomines klasifikacijos straipsnius.
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7' 2017 m' Centras i5 Raseiniq rajono savivaldybes biudZeto gavo 56799,90 Eur.
DidZiausi4 Centro biudZeto dali sudaro darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo ismokos -
25317'86 Eur' Likusi biudZeto dalis skirta kitoms patiriamoms islaidoms padengti: komunalines
paslaugos, ry5iai, komandiruotes, kitos prekes ir kt.

8' centro i5laidos direktoriaus darbo uZmokesdiui ir socialinio draudimo islaidoms
sudare 10 000,91 Eur' Pagal Raseiniq rajono savivaldybes administracijos direktoriau s 2017 m.
geguZes 18 d' isakym4 Nr. Az-247 P ,,Del leidimo naudoti netarnybini automobili tarnybos
reikmems ir kompensacijos mokejimo degalq isigijimo islaidoms ir automobilio amorti zacijai
padengti Arnui zmitrai" Centro direktoriui 2017 m. ismoketa 598,19 Eur degalq lsigijimo islaidoms
ir automobilio amortizaciiai padengti. centro iSlaidos kitq darbuotojq darbo uZmokesdiui ir
socialinio draudimo israidoms pateikiamas 2 lenteleje.

Pareigybd ir etatas Darbo uimokesiio ir socialinio
draudimo i5laidos, Eur

N0munlKacuos vadovas (0,25 etato) 3195,69
bunaltens (U,25 etato)

3 150,39
runzmo vadybrninkas (1 etatas) 7029,52
t unzmo vadybrninkas (0,5 etato) 1951,30

lentele. Centro

9' centras turi teisg gauti pajamq uZ teikiamas paslaugas, kuriq ikainiai buvo
patvirtinti Raseiniq rajono savivaldybes tarybos 2017 m. geguZes 25 d. sprendimu Nr. TS-221 ,,Del
viesosios istaigos Raseiniq turizmo ir verslo informacijos centro ,,Atrask Raseinius,, teikiamu
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paslaugq kainq patvirtinimo". I5 viso per 2017 m. centras gavo 2169 Eur pajamq. Informacija apie
centro gautas pajamas pagal vykdytas veiklas 2017 m.pateikiama 3 lenteleje.

l0' Daugiausia pajam\ 2017 m. centras gavo uz savo teikiamas paslaugas, t. y. verslo
informacijos sklaidos renginiai (seminarai, mokymai, paZymejimq isdavimas) ir individualiq
marsrutq sudarymas' Gautos pajamos buvo naudotos centro veiklai gerinti: reprezentacijai,
atributikai, paslaugoms apmoketi ir kt.

V. ISIGYTAS IR PERLEISTAS ILGALAIKIS TURTAS

l1' Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kuri ketinama naudoti ilgiau
kaip metus ir kurio isigijimo (pasigaminimo) savik aina yra ne maZesne nei 500 Eur. Ilgalaikio
materialiojo turto isigijimo veft6 nustatyta centro direktoriau s 2011m. geguzes 9 d. isakymu Nr.
17-07-Y ' Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas isigijimo (pasigaminimo)
savikaina, balanse parodoma isigijimo savikaina, atemus sukaupt4 nusidevejim4. Nusidevejimas
skaidiuojamas tiesiniu metodu. Taikomi minimalus ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto
nusidevejimo normatyvai (3 metai), patvirtini Lietuvos Respublikos vyriausybes 2009 m. birZelio
10 d. Nr.564 nutarimu.

12' Raseiniq rajono savivaldybes administracijos direktoriau s 2017 m. balandZio l9 d.

isakymu Nr' Ar-377 ,,Del Raseiniq rajono savivaldybei nuosavybes teise priklausandio turto
perdavimo pagal panaudos sutarti v5[ Raseiniq turizmo ir verslo informacijos centrui ,,Atrask
Raseinius" buvo nusprgsta suteikti centrui Raseiniq rajono savivaldybei priklausanti turt4 pagal
s4ra54 valdyti, naudoti panaudos pagrindais desimdiai metq, iki 2027 m.

13' 2017 m' gruodLio 31d. duomenimis Centras turejo isigijgs nuosavo ilgalaikio turto
uZ 8893,00 Eur, sukaupto nusidevejimo suma 1425,9g Eur.

vr. CENTRO DARBUOTOJU SKArirus

14' Raseiniq rajono savivaldybes 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-53 ,,Del
Raseiniq rajono savivaldybes vie5osios istaigos Raseiniq turizmo ir verslo informaciios centro

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

Gaunamq pajamq Saltiniai

Verslo informacijos sklaidos rensi
Individualaus marSruto, ekskursii
Kelioni vadovo/

I5 viso:
3 lentele. Centro gaulos pajamo, ZOn *.
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leistinas centro pareigybiq skaidius - 4. Raseiniq rajono savivaldybes administracijos direktorius
2017 m' rugpjDdio l1 d. isakymu Nr. At-844,,DeI vie5osios istaigos Raseiniq turizmo ir verslo
informacijos centro ,,Atrask Raseinius" pareigybiq s4raSo ir valdymo struktlros patvirtinimo,,
patvirtino didZiausi4 leistin4 etatq skaidir+ - 3.Centro pareigybiq s4rasas ir etatq skaidius
pateikiamas 4 lenteleje.

Pareigybds pavadinimas Pareigybiq skaiiius Etatq skaiiius
Direktorius

1 1

Komunikacijos vadovas 1 0,25
Turizmo vadybininkas 1 1,5

Buhalteris
1 0,25

I5 viso: 4 3

4 lemele. Centro pareigtbiry i, "tot4ikoii, ZOn *.

15' Nuo 2017 m. balandZio 5 d. Centro direktoriaus pareigas pagal terminuot4 darbo
sutartf, iki kol teises aktq nustatyta tvarka i Sias pareigas konkurso budu bus paskirtas asmuo, bet ne
ilgesniam negu vieneriq metq laikui, paskirtas laikinai direktoriaus pareigas einantis direktorius.

16' 2017 m. balandZio 5 d. Centre pradejo dirbti komunikacijos vadovas, turizmo
vadybininkas, buhalteris. Atsizvelgiant i leistin4 etatq skaidiq ir padidejusi Centro darbuotojq darbo
krtvi, ypad turistinio sezono metu, 2017 m. liepos 12 d. Centre pradejo dirbti antras turizmo
vadybininkas (0,5 etato). Pradejus veikl? Centre dirbo 4 darbuotojai (apdraus tieji), 2017 m.
gruodZio 31 d. - 5 darbuotojai (apdraustieji).

VII. CENTRO 2017 M. VEIKLOS APZVALGA

17. centro veikr4 galima suskirstyti I dvi pagrindines sritis:
17' 1' veiklos, susijusios su turizmo informacijos teikimu ir skatinimu Raseiniq rajone;
17'2' veiklos, susijusios su verslo informacijos teikimu ir verslumo skatinimu Raseiniq

rajone.

VIII. TURIZMO TENDENCIJOS RASEINIV RAJONE 2017 M.

l8' Pastaraisiais metais visoje Lietuvoje fiksuojamas vietinio turizmo augimas, vis
daugiau lietuviq keliauja po Lietuv4. Sie metai, valstybinio turizmo deparramento prie Ukio
ministerijos duomenimis, rekordiniai tiek atvykstandiq turistq skaidiumi, tiek gaunamomis
pajamomis i5 atvykstamojo turizmo. Raseiniq rajonas ne isimtis, Sios tendencijos lemia ir didejanti
turistq skaidiq Raseiniq rajone.

l9' Turizmo sezonQ Centras pradejo 2017 m. geguZes menesi renginiu ,,Ekskursijq
savaite", kurios metu Raseiniq miesto, rajono ir miesto svediai buvo supaZindinti su Raseiniq
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miesto istorija, idomiausiais objektais ir naujomis teminemis ekskursijomis. 2017 m. dviejomis
kalbomis isleistas naujas informacinis bukletas apie Lyduveng geleZinkelio tiltE, 2 kalbomis
iSleistas naujas lankstinukas ,,Raseiniai - Zemaitrjos Jeruzale',, 3 kalbomis iSleistas lankstinukas
apie Siluv4' Dvejomis kalbomis parengtas ir i5lestas naujas leidinys - ,,vadovas po Raseiniq
kra5t4..'TaippatparengtanaujaCentrointernetinesvetain6@,kurioje
dviejomis kalbomis lankytojams pateikta informacija apie Raseiniq krasto lankomus objektus ir
verslo aplink4' Administruojama Raseiniq rajono savivaldybes informacija puslapyje
www.turizmas.lt.

Rodikliai 2017 m.
1. Suteikta informacija 560

z. r urrstq skaiiius 1472

/.1. turtstai iS Lietuvos 1163

/.2. turtstai ii uZsienio 64

J. [kst<ursijos
31

J.1. ro Raseinit| miestq 14

3.2. Po Raseini4 rajonq 13

3.3. Po Lietuvq 4

4. Pdsiiqjq iygiai 4

5. Mokymai, seminarai, konferencilos 3

6. Parodos
2

o.1 . Ltetuvole I

o./. Uzstenyje
1

/. If.ltr renginiai 4

/. tslersta leidiniq/Zemdlapiq 4

5 lentele. 2017 m. Centro ruiktoriiruhiilT

20' Kaip matyti i5 5 lenteleje pateiktq duomenq daugiausia sulaukta vietiniq turistq.
Raseiniq rajone lankosi ir uZsienio turistai, kurie daZniausiai atvyksta i5 Lenkijos, Latvijos,
ukrainos, olandijos, vokietijos' Sulaukeme turistq ir is tolimesniq saliq - JAv, rzraelio,Kinijos.
Pastebetina, kad centras nezino Siluvoje apsilankandiq turistq skaidiaus. Kadangi Siluva, kaip
religinio turizmo ir piligrimystes centras Lietuvoje sulaukia didelio skaidiaus lankytojq, nuo 201g
m' sausio 1 d' centras su Raseiniq krasto istorijos muziejaus pagalba fiksuos ir apsilankandiqjq
Siluvoje skaidiq.

t skai'ius pateikiamas susumavus uZsieniediq skaidiq ir centro organizuojamuos.e ekskursijose dalyvaujandiq skaidiq.2 Pastebetina' kad centras 2017 m. dirbo tik 9 men. (nuo darbuotoiq aaruo pradzios balandiio 5 d. iki gruodZio 31 d.).
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21' Pastebima, kad vienas populiariausiq marsrutq Raseiniq rajone driekiasi palei
Dubysos upg (Ariogala - Ugioniai - Betygala - Bernotai - Siluva - Lyduvdnai - Raseiniai).
Dauguma turistiniq grupiq rinkosi brltent 5i marSrut4. Retai turistai renkasi marsrut4 Raseiniai -
Dumsi5kes - vidukle - Kanopenai - Molavenai - Nemaksdiai. centras 2017 m. sudare 6
individualius ekskursijq marsrutus. Parenge 2 temines ekskursijas, sudard 2 pesdiqjq zygiu
mar5rutus (6 lentele)' Taip pat centras suorganizavo 4 ekskursijas norintiems keliauti po Lietuv*.

6 lentele. 2017 m. parengtos t,
22' 2017 m' Centras savo veikl4 pradejo ir projektineje veikloje. Centras 2017 m.

Lietuvos Respublikos vyriausybei ir Lietuvos kultlros tarybai pateike 2 projektus, susijusius su
Valstybes atklrimo simtmediu. Deja, finansavimas projektams nebuvo gautas.

23' Centtas 2017 m. bendradarbiaudamas su Raseiniq rajono savivaldybes istaigomis
surengd ir kitq renginiq, kurie susilauke didelio populiarumo (,,Kinas po atviru dangumi.,,

"Nuotraukose issaugoti veidai", ,,vakaras su Rimu Bruzu" ir kt.). centras aktyviai prisideda ir
bendradarbiauja su Kauno regiono pletros agentlra, Raseiniq krasto istorijos muziejumi, Raseiniq
rajono savivaldybes visuomenes sveikatos biuru, Dubysos regioninio parko direkcija, Raseiniq
rajono kult[ros centru, seniunijomis ir kaimo bendruomenemis. centro darbuotoja i yra 3 Raseiniq
rajono savivaldybes sudarytq darbo grupiq ir komisijq nariais: Nematerialaus kultrlros paveldo
vertybiq 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) igyvendinimui. centro atstovas prisidejo prie
projekto,,Jonavos, Kedainiq ir Raseiniq rajonq savivaldybes jungiandiq trasq ir turizmo marsrutq
informacines infrastruktDros pl6tra" igyvendinimo, kuriant Zenklinimo trasas ir pateikiant Zymejimo
vietas' centro iniciatyva buvo atnaujintas Raseiniq rajono lankytinq vietq s4rasas, patvirtintas
Raseiniq rajono savivaldybes tarybos 2017 m. gruodZio 14 d. sprendimu Nr. TS-394 ,,Del Raseinirl
raj ono lankytinq vietq sEraSo patvirtinimo.,.

24' 2017 m' Centras dalyvavo 2 tarptautinese parodose. BalandZio 26 - 29 d.
didZiausioje Baltijos Salyse statybos parodoje, kurioje buvo pristaty.tos Raseiniq rajono savivaldybes
investicine aplinka ir investiciniai sklypai. Spalio 20 - 22 d. tarptautineje parodoje ,,world Travel
show 2017* Lenkijoje, varsuvoje buvo pristatytas Raseiniq rajonas, isskirtinai parodos metu

Raseiniq miesto civilines kapines

MaZasis ir Didysis ratas aplink Betftalq

,ygis po Raseiniq ir Kalnujq upytinte
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akcentuota siluvos Sventovd. Turizmo sezonas uZdarltas 2017 m.lapkridio 4 d. rudeniniu pesdiqjq
Lygiu po Raseiniq ir Kalnujq apylinkes (organizuotas kartu su Kalnujq senilnija).

25' Jungtines Tautos 2011 m. paskelbe Darniojo turizmo skatinimo metais. Raseiniq
rajonas Sioje srityje 2017 m. pelne garbing4 apdovanojim4. Kaimq bendruomen6,,Betygala,,,
centro pagalba, Ukio ministerijos organizuotame Darniojo turizmo konkurse per pasaulines
turizmo dienos minejim4, rugsejo 27-qsqpaskelbta,,Ateities darniausia bendruomene,,.

IX. VERSLUMO SKATINIMAS RASEINIU RAJONE 2017 M.

26' centtas nuolatos bendrauja ir bendradarbiauja su Raseiniq rajone veikiandiomis
verslo imonemis' centras savo internetineje svetaineje nuolatos skelbia aktuali4 informacij4
verslininkams' Taip pat kitomis informacinemis priemonemis informuoja verslininkus apie ivairius
projektus, iniciatyvas, renginius ir teikiam4 paramq, rengia renginius (7 lentele). 2017 m. centras
teike informacij4 ir konsultavo smulkaus ir vidutinio verslo atstovus apie smulkaus ir vidutinio
verslo remimo galimybes Raseiniq rajone. centro atstovas yra Raseiniq rajono savivaldybes
smulkaus ir vidutinio verslo remimo lesq skyrimo komisijos narys.

Renginio pavadinimas Data Dalyviq skaiiius

I
Seminaras ,,Nuo 2017 m. ttepos 1 d_
Naujasis darbo kodeksas,.

Rugpjudio 29 d. 29

2.
Mokymai ,,Kaip tapti idomi" i, pusr.t ti
savo auditoijq?" GruodZio I d. 12

T lentele. Certro 
.

X. IVAIZDIS IR MATOMUMO DIDINIMAS

27 ' centras aktyviai veikia socialiniuose tinkluose. fsteigus centr4 buvo sukurta
Facebook paskyra, metq pabaigoje sekejq skaidius sieke 1367. Centras turi ir savo Instagram
paskyr4,kurituri196sekejus.Nuolatatnaujinamainformacijasvetainese@ir
www'turizmas'lt' Apie centro vykdomas veiklas visuomend buvo informuota socialiniuose
tinkluose, savaitrasdiuose ,,Alio Raseiniai", ,,Naujas r;,.tas", ,,M[sq Raseiniams,,. Intemetiniuose
puslapiuose, portaluose www.delfi.lt, www.ras_einiai.b, @,
www'raseiniunauiienos'lt (8 lentele). Taip pat ivairi informacija apie Raseiniq rajone vykstandius
renginius ir lankyinas vietas skelbta Kauno regiono radijuje TAU.

28' Centas 2017 m. socialiniuose tinkluose ir spaudoje sukure 3 isskirtines rubrikas:
28'l',,#atraskpiliakalnius Raseiniq raj one", skirt4 piliakalniq metams pamineti;
28'2' ,,Neatrastos Raseiniq rajono vietos", skirt4 populiarint i maziauZinomas Raseiniu

rajono vietas;



28.3. ,,Neatrastos

esandiomis baZnydiomis.
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Raseiniq rajono baZnydios.,, skirt4 supaZindinti su Raseiniq rajone

Veiksmas Kiekis

PraneSimai spaudai t2
Facebook ira5ai 185

Instagram iraSai 90

[ra5ai svetaineje
58

Slentel€.tn1or*r@.

XI. ISVADOS IR PROGNOZES

29' Vsl Raseiniq turizmo ir verslo informacijos centras ,,Atrask Raseinius,, 2017 m.
dirbo kryptingai, stengesi igyvendinti uZsibreZtus tikslus reprezentuodamas Raseiniq rajon4, jame
esandias lankytinas vietas, leisdamas leidinius, dalyvaudamas tarptautines parodose, projektineje
veikloje' bendradarbiaudamas su kitomis Raseiniq rajono istaigomis. pastebetina, kad stipriausia
centro puse yra ekskursijq ir pesdiqiq Lygiu rengimas ir vedimas. centras gali pasi[ly ti nemaLai
ekskursijq, marsrutq, tarpininkauti organizuojant iSvykas, ekskursijas, edukacijas ir kt. Centras
kryptingai dirba ir verslo srityje, informuoja verslininkus apie smulkaus ir vidutinio verslo remimo
galimybes ir kt.

30' 2018 m' tiketina, kad centas susidurs su Zmogiskqiq istekliq tr[kumu, nes kiti
metai yra valstybes atkurimo Simtmedio metai. valstybinis turizmo departamentas prie Ukio
ministerijos yra parenggs Simtmedio marsrut4, ! kuri patenka ir du Raseiniq rajono objektai, taip pat
departamentas stengiasi skatinti vietini turizmq,todel numatoma, jos turistq srautai provincijoje tik
dides' Reikia pastebeti, kad AB,,Lietuvos geleZinkeliai" yranumatg 20lg m. ieskoti galimybiq
pritaikyti Lyduvenq geleZinkelio tilt4 turistq lankymui, tai s4lygos didesnes darbq apimtis centre.
2018 m' Siluva paskelbta maLqa kultlros sostine, prie renginiq, skirtq siems metams jungiasi ir
centras' 2018 m' numatoma pritaikyti Raseiniq Svd. Trejybes cerkves bokst4 turizmo reikmems.
Pagal bendradarbiavimo sutarti su Raseiniq Svd. Trejybes parapija centras administruos patekim4 i
cerkves bokSt4, tai taip pat didins centro darbq apimtis. Mineti ivykiai, padidejgs vietinio turizmo
populiarutnas 2018 m', ypad turizmo sezonu, numatomas iniciatyvq igyvendinimas centro
darbuotojams bus iS5[kis.

31' 2018 m' Centras stengsis daugiau demesio skirti pradedantiesiems ir jau


