
RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ATRASK RASEINIUS“  2021 M. VEIKLOS

ATASKAITAI

Nr.

Raseiniai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19

punktu ir Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Raseinių rajono

savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. TS-257 „Dėl Raseinių rajono

savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 12.2.17 ir 41.2 papunkčiais, Raseinių rajono

savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a ,

pritarti viešosios įstaigos „Atrask Raseinius“ 2021 m. veiklos ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta

tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti

skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298

Šiauliai).

Savivaldybės meras Andrius Bautronis

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.infolex.lt/raseiniai/Default.aspx?Id=3&DocId=16626


PRITARTA

Raseinių rajono savivaldybės tarybos

2022 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-38

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ATRASK RASEINIUS“ 2021 M. VEIKLOS ATASKAITA

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga „Atrask Raseinius“ (toliau – Įstaiga) įsteigta 2017 m. kovo 20 d.

atsižvelgiant į Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimą Nr. TS-53

„Dėl Raseinių rajono savivaldybės viešosios įstaigos Raseinių turizmo ir verslo informacijos centro

„Atrask Raseinius“ įsteigimo, steigimo akto ir įstatų patvirtinimo“. Raseinių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. A1-636 „Dėl viešosios įstaigos

Raseinių turizmo ir verslo informacijos centro „Atrask Raseinius“ pavadinimo, įstatų ir buveinės

pakeitimo“ pakeistas Įstaigos pavadinimas, adresas ir įstatai. Įstaiga yra Lietuvos Respublikos

viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės

viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei

naudingą veiklą.

Įstaiga turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, dvi

sąskaitas banke. Savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos

civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų, Lietuvos Respublikos turizmo įstatymu ir

kitais įstatymais, teisės aktais bei Įstaigos įstatais. Įstaigos buveinės adresas: Vytauto Didžiojo g.

17, LT-60150, Raseiniai.

II SKYRIUS

ĮSTAIGOS TIKSLAI IR VEIKLOS SRITYS

Pagrindiniai Įstaigos veiklos tikslai:

Tenkinti viešuosius interesus, rinkti, kaupti ir turistams, Raseinių rajono savivaldybės

gyventojams bei svečiams nemokamai teikti informaciją apie teikiamas turizmo paslaugas,

lankytinas Raseinių rajono savivaldybės vietoves ir objektus, taip pat – skleisti informaciją apie

Raseinių rajono savivaldybę bei rengti, leisti ir platinti informacinius bei kartografinius leidinius

apie turizmo paslaugas, objektus ir vietoves.

Teikti informaciją, konsultacijas ir mokymo paslaugas, praktinę pagalbą smulkaus ir

vidutinio verslo subjektams ir pradedantiems verslo subjektams, kurių buveinė yra Raseinių rajono
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savivaldybėje. Naujai įsteigtiems verslo subjektams padėti įsikurti, plėtoti veiklą ir prisitaikyti prie

kintančių rinkos sąlygų, didinti konkurencingumą ir veiklos efektyvumą, padėti Raseinių rajono

savivaldybės verslo subjektams užmegzti tarptautinius bendradarbiavimo kontaktus su kitų šalių

verslo atstovais.

Įstaigos veiklos sritys:

1) Raseinių rajono reprezentavimas, lankomų objektų Lietuvoje ir užsienyje

reklamavimas; 

2) dalyvavimas formuojant turizmo ir verslo informacines sistemas;

3) bendradarbiavimas su kitomis paslaugų verslui tinklo įstaigomis, paramą verslui

teikiančiomis institucijomis bei turizmo informaciniais centrais Lietuvoje ir užsienyje; 

4) turizmo rinkos analizės atlikimas ir planavimas;

5) turizmo maršrutų ir projektų rengimas;

6) siekimas, kad kuo daugiau ūkio subjektų sustiprėtų pirmaisiais veiklos metais, įgytų

pakankamai išteklių ir patirties verslui plėtoti; 

7) naujų technologijų ir mokslo naujovių diegimo versle skatinimas;

8)  tarpininkavimas pritraukiant Lietuvos ir tarptautinių organizacijų, įmonių, fizinių

asmenų, fondų ir programų lėšas bei techninę pagalbą Įstaigos veiklai;

9) verslininkų verslo valdymo kvalifikacijos kėlimo kursų ir seminarų organizavimas;

10) pažangių ekonominių idėjų visuomenėje propagavimas;

11) pagalba užmezgant kontaktus tarp potencialių verslo partnerių, konsultavimas ir

verslo plėtros ir investicinių projektų rengimas. 

III SKYRIUS

ĮSTAIGOS DALININKAS IR JO ĮNAŠAS

Įstaigos finansiniai arba kalendoriniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio

31 d. Raseinių rajono savivaldybė yra Įstaigos steigėja ir vienintelė savininkė. Dalininko įnašą

sudaro 19 000 Eur (devyniolika tūkstančių eurų). Įnašo dydis buvo numatytas:

Sprendimo

data

Sprendimo numeris ir pavadinimas Investuota

suma

Paskirtis

2017 m. 

vasario 23 

d.

Nr. TS-53 „Dėl Raseinių rajono 

savivaldybės viešosios įstaigos Raseinių 

turizmo ir verslo informacijos centro 

„Atrask Raseinius“ įsteigimo, steigimo 

akto ir įstatų patvirtinimo“

100,00 Eur Įstaigos steigimui 

susijusioms lėšoms 

apmokėti

2017 m. 

balandžio 

20 d.

Nr. TS-189 „Dėl savivaldybės turto 

investavimo ir VšĮ Raseinių turizmo ir 

verslo informacijos centro „Atrask 

4900,00 Eur Kompiuteriams 

įsigyti, 3 vnt. 
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Raseinius“ savininko kapitalo padidinimo“

2017 m. 

rugpjūčio 

24 d.

Nr. TS-283 „Dėl savivaldybės turto 

investavimo ir VšĮ Raseinių turizmo ir 

verslo informacijos centro „Atrask 

Raseinius“ savininko kapitalo padidinimo“

4000,00 Eur Interneto svetainės, 

prekės ženklo ir filmo 

apie Raseinių rajoną 

įsigijimui

2021 m. 

birželio 30 

d.

Nr. TS-181 „Dėl savivaldybės turto 

investavimo ir VšĮ „Atrask Raseinius“ 

savininko kapitalo padidinimo“

3000,00 Eur Projekto Koronaviruso 

pandemijos 

įamžinimas Raseinių 

mieste įgyvendinimas

2021 m. 

rugsėjo 30 

d. 

Nr. TS-241 „Dėl savivaldybės turto 

investavimo ir VšĮ „Atrask Raseinius“ 

savininko kapitalo padidinimo“

7000,00 Eur Atminimo lentos, 

skirtos įamžinti 1830-

1831 m. vykusį 

sukilimą, sukūrimas ir 

įrengimas

IV SKYRIUS

ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS, JŲ ŠALTINIAI IR SĄNAUDOS

Pagrindinis Įstaigos finansavimo šaltinis 2021 m. buvo Raseinių rajono savivaldybės

biudžeto lėšos, kurioms gauti buvo sudarytos biudžeto lėšų naudojimo sutartys:

2021 m. sausio 19 d. biudžeto lėšų naudojimo sutartis Nr. SR-15;

2021 m. kovo 3 d. biudžeto lėšų naudojimo sutartis Nr. SR-75 su 2021 m. birželio 17

d. papildomu susitarimu Nr.1;

2021 m. gegužės 27 d. biudžeto lėšų naudojimo sutartis Nr. SR-325 su 2021 m.

rugsėjo 13 d. papildomu susitarimu Nr.1.

Įstaigai finansavimas skirtas atsižvelgiant į Raseinių rajono savivaldybės strateginio

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

uždavinio 12 priemonę (VšĮ „Atrask Raseinius“ veiklos skatinimas) ir 01 tikslo 01 uždavinio 10

priemonę (Religinio turizmo Šiluvoje skatinimo programos parengimas ir finansavimas).

1 lentelėje pateikiamas faktinis Įstaigos lėšų panaudojimas pagal ekonominės

klasifikacijos straipsnius. 

Biudžeto lėšų panaudojimas Suma,

Eur

1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 52391,02

1.1. Darbo užmokestis 51469,09

1.2. Socialinio draudimo įmokos 921,93

2. Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos 19608,98

2.1. Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 520,20

2.2. Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos 891,05
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2.3. Komandiruočių išlaidos 287,40

2.4. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 80,00

2.5. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 621,37

2.6. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 17208,96

3. Religinio turizmo Šiluvoje skatinimo išlaidos 14303,01

Iš viso: 86303,01
1 lentelė. Biudžeto lėšų panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius ir Religinio turizmo Šiluvoje

skatinimo išlaidos 2021 m.

2021 m. Įstaiga iš Raseinių rajono savivaldybės biudžeto gavo 86303,01 Eur.

Didžiausią Įstaigos biudžeto dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokos –

52391,02 Eur. Likusi biudžeto dalis skirta kitoms patiriamoms išlaidoms apmokėti: komunalinių ir

ryšių paslaugų įsigijimo, komandiruočių, reklamos, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo ir kt. Pagal

Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 7 d. įsakymą Nr. A2-357

„Dėl leidimo naudoti netarnybinį automobilį tarnybos reikmėms ir kompensacijos mokėjimo degalų

įsigijimo išlaidoms ir automobilio amortizacijai padengti Arnui Zmitrai“ Įstaigos direktoriui 2021

m. išmokėta 641,05 Eur degalų įsigijimo išlaidoms ir automobilio amortizacijai apmokėti.

Įstaiga turi teisę gauti pajamų už teikiamas paslaugas, kurių įkainiai buvo patvirtinti

Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. TS-47 „Dėl viešosios

įstaigos „Atrask Raseinius“ teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“. Iš viso per 2021 m. Įstaiga

gavo 5943,30 Eur pajamų. Informacija apie Įstaigos gautas pajamas 2017 m., 2018 m., 2019 m.,

2020 m. ir 2021 m. pateikiama 2 lentelėje. 

Įstaigos gautos

pajamos, Eur

2017 m. 2018 m. 2019 2020 2021

2169 7489 7940 5216 5943

2 lentelė. Įstaigos gautos pajamos 2017 m., 2018 m., 2019 m., 2020 m. ir 2021 m.

Didžiąją dalį pajamų 2021 m. Įstaiga gavo už parduotus suvenyrus ir teikiamas

paslaugas, t. y. verslo informacijos sklaidos renginiai (seminarai, mokymai), individualių maršrutų

sudarymas, gido paslaugos. Gautos pajamos buvo naudotos Įstaigos veiklai gerinti: investicijoms,

reklamai, atributikai, paslaugoms apmokėti ir kt. 

2017 m. Įstaigai suteiktas paramos gavėjo statusas. 2021 m. Lietuvos Respublikos

gyventojai Įstaigai skyrė 73,40 Eur gyventojų pajamų mokesčio dalies. Įstaiga gavo piniginės

paramos iš privačių bei juridinių asmenų savo iniciatyvoms įgyvendinti – 610,77 Eur iš privačių ir

3300,00 Eur iš juridinių asmenų. Iš viso gauta paramos už 3910,77 Eur.
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V SKYRIUS

ĮSIGYTAS IR PERLEISTAS ILGALAIKIS TURTAS

Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurį ketinama naudoti ilgiau kaip

metus ir kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė nei 500 Eur. Ilgalaikio

materialiojo turto įsigijimo vertė nustatyta Įstaigos direktoriaus 2020 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-4.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, balanse

parodoma įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą. Nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiniu

metodu. Taikomi ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai, patvirtini

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimu Nr.564. 

Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 6 d.

įsakymu Nr. A1-533 buvo nuspręsta suteikti Įstaigai Raseinių rajono savivaldybei priklausantį turtą,

esantį Vytauto Didžiojo g. 17, Raseiniuose, negyvenamąsias patalpas administraciniame pastate

naudoti panaudos pagrindais dešimčiai metų, iki 2028 m. Raseinių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. A1-524 buvo nuspręsta Įstaigai

perduoti dešimčiai metų pagal panaudos sutartį Įstaigos veiklai vykdyti Raseinių rajono

savivaldybei nuosavybes teise priklausantį turtą: skaitmeninį fotoaparatą ir krepšį.

2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Įstaiga turėjo įsigijusi nuosavo ilgalaikio turto už

29881,88 Eur, sukaupto nusidėvėjimo suma 10359,84 Eur. Likutinė vertė 2021 m. gruodžio 31 d.

duomenimis – 19522,04 Eur.

VI SKYRIUS

ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS

Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-53 „Dėl

Raseinių rajono savivaldybės viešosios įstaigos Raseinių turizmo ir verslo informacijos centro

„Atrask Raseinius“ įsteigimo, steigimo akto ir įstatų patvirtinimo“ 6 punkte nustatytas didžiausias

leistinas Įstaigos pareigybių skaičius – 4. Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius

2018 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. A1-467 „Dėl viešosios įstaigos Raseinių turizmo ir verslo

informacijos centro „Atrask Raseinius“ pareigybių sąrašo ir valdymo struktūros patvirtinimo“

patvirtino didžiausią leistiną etatų skaičių – 3,25. Įstaigos pareigybių sąrašas ir etatų skaičius

pateikiamas 3 lentelėje. 

Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius Etatų skaičius

Direktorius 1 1

Administratorius 1 1
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1 Turizmo sektoriaus plėtros tyrimas 

(https://lithuania.travel/uploads/ataskaitos/Turizmo_sektoriaus_pl%C4%97tros_tyrimas.pdf ).
2 Vietinio turizmo tyrimo paslaugos. Kiekybinio tyrimo ataskaita, 2021 

(https://www.lithuania.travel/dokumentai/Vietinio%20turizmo%20tyrimas_%20ataskaita_2021.pdf ).

Turizmo vadybininkas 1 1

Buhalteris 1 0,25

Iš viso: 4 3,25

3 lentelė. Įstaigos pareigybių ir etatų skaičius 2021 m.

2021 m. sausio 1 d. Įstaigoje dirbo 4 darbuotojai (apdraustieji): direktorius,

administratorius, turizmo vadybininkas, buhalteris. Toks Įstaigos darbuotojų skaičius išliko visus

2021 metus. 

VII SKYRIUS

ĮSTAIGOS 2021 M. VEIKLOS APŽVALGA

Įstaigos veiklą galima suskirstyti į dvi pagrindines sritis: 1) veiklos, susijusios su

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

informacijos teikimu ir verslumo skatinimu Raseinių rajone.

Turizmo tendencijos Raseinių rajone 2021 m.

Dar 2020 m. metų turizmo rodiklius Lietuvoje, o kartu ir Raseinių rajone veikusi

koronaviruso pandemija turėjo įtakos ir 2021 m. rodikliams. Atvykstamasis turizmas šalyje patyrė

stagnaciją. Remiantis Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacijos skaičiavimais, sektoriui

prireiks 2,5–4 metų, kad turizmas vėl pasiektų iki pandemijos buvusį tarptautinių turistų skaičių1.

Pandemija ir pasaulinės tendencijos nulėmė, kad Raseinių rajone sulaukėme labai mažo užsienio

turistų skaičiaus. 

Visiškai kitokia tendencija su vietiniu turizmu. Dėl taikomų judėjimo apribojimų

šalies viduje ir keliaujant į kitas užsienio šalis, didesnė dalis Lietuvos gyventojų rinkosi praleisti

ilgąsias metų atostogas gimtoje šalyje. Pasak 2021 m. vietinio turizmo rinkos tyrimo2, dažniausiai

pasitaikančios veiklos kelionių metu yra susijusios su gamtos teikiamais malonumais – vietiniams

turistams svarbiausia ramus poilsis gamtoje, gamtos objektų lankymas. Tiesa, ramus poilsis gamtoje

(prie jūros ar kito vandens telkinio, sodyboje) sudaro ir didžiausią dalį kaip pagrindinė kelionės

veikla.

Ne išimtis ir Raseinių rajonas. Pastebėtina, jog turistai dažniau rinkosi savarankišką

keliavimą po gamtoje esančias vietas (pvz. Pasandravio istorinis draustinis, Molavėnų-Graužų

piliakalnių kompleksas, Betygalos piliakalniai ir kt.). Išskirtinį dėmesį turistai teikia pėsčiųjų

https://lithuania.travel/uploads/ataskaitos/Turizmo_sektoriaus_pl%C4%97tros_tyrimas.pdf
https://www.lithuania.travel/dokumentai/Vietinio%20turizmo%20tyrimas_%20ataskaita_2021.pdf
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3 Skaičius pateikiamas susumavus aptarnautų gyvai, el. paštu ir telefonu lankytojų skaičių.
4 Skaičius pateikiamas susumavus lankytojų, kuriems buvo suteikta informacija apsilankius Įstaigoje ir Įstaigos

organizuojamuose ekskursijose dalyvaujančių žmonių skaičių.

trasoms, 2021 m. vis dar populiarus buvo pėsčiųjų takas Maironio kelias padubysiu, o piligrimai

traukė į Šiluvą, itin didelio susidomėjimo sulaukė Gyvos piligrimystės maršrutai Šiluvoje.

Turizmo sezoną Įstaiga 2021 m. pradėjo renginiu „Ekskursijų savaitė“, kurio metu

Raseinių miesto, rajono gyventojai ir miesto svečiai buvo supažindinti net tik su Raseinių miesto

istorija, įdomiausiais objektais, bet ir apsilankė Raseinių dominikonų vienuolyne. Renginio metu

įvyko žygis po Betygalos apylinkes. Sezono pradžioje taip pat prisidėta prie (Interreg) Kauno

regiono plėtros agentūros įgyvendinamo projekto „Miško maršrutų kūrimas Lietuvoje ir Latvijoje.

Baltijos pajūrio pėsčiųjų maršruto plėtra Lietuvoje“ žymėjimo darbų, teikta informacija naujam

informaciniam leidiniui. 

2021 m. išleisti leidiniai: edukacinė priemonė „Istorinis Raseinių miesto pasas“,

metodinė priemonė – atvirlaiškių komplektas „Dingusio gyvenimo pėdsakais – Raseinių žydai“,

lankstinukas „Šiluva“, prisidėta prie maldyno „Magnificat“ išleidimo. Sukurtas naujas turizmo

produktas – religinio turizmo maršrutas „Malonių kelias“ ir išleistas lankstinukas. Įstaiga

finansiškai prisidėjo prie naujos knygos „Viduklės ir Nemakščių kraštas: keliautojo žinynas“

išleidimo. Taip pat rengti nauji lankytinų vietų aprašymai, kurie skelbti Įstaigos internetinėje

svetainėje www.atraskraseinius.lt, kurioje dviejomis kalbomis lankytojams pateikta informacija

apie Raseinių krašto lankomus objektus ir verslo aplinką. Administruojama Raseinių rajono

savivaldybės informacija puslapyje www.turizmas.lt.

Rodikliai 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m.

1. Suteikta informacija3 560 2680 2591 1105 875

2. Lankytojų skaičius4 1472 3627 3767 1558 1312

2.1. Lankytojai iš Lietuvos 1163 3593 3592 1547 1303

2.2. Lankytojai iš užsienio 64 34 175 11 9

3. Ekskursijos 31 32 53 32 31

3.1. Po Raseinių miestą 14 14 27 9 18

3.2. Po Raseinių rajoną 13 14 20 16 9

3.3. Po Lietuvą 4 4 6 7 15

4. Pėsčiųjų žygiai 2 2 3 2 4

5. Mokymai, seminarai, 

konferencijos

3 5 9 5 5

6. Parodos 2 4 5 1 0



8

5 Pastebėtina, kad Įstaiga 2017 m. dirbo tik 9 mėn. (nuo darbuotojų darbo pradžios balandžio 5 d. iki gruodžio 31 d.).

6.1. Lietuvoje 1 2 3 1 0

6.2. Užsienyje 1 2 2 0 0

7. Kiti renginiai 4 8 5 5 9

8. Išleista leidinių/žemėlapių 4 4 4 8 6

4 lentelė. 2017, 2018, 2019, 2020 ir 2021 m. Įstaigos veiklos rezultatai5

Kaip matoma iš 4 lentelėje pateiktų duomenų, 2021 m. palyginus su 2020 m.

duomenimis, lankytojų skaičius, apsilankiusių Įstaigoje, išliko panašus. Visgi, pažvelgus į

ankstesnius metus, kai nebuvo koronaviruso pandemijos, lankytojų srautai negrįžta į buvusį lygį.

Per 2021 m. vasaros sezoną daugiausia sulaukta vietinių turistų, pastebėtas ekskursijų po Raseinių

miestą populiarumas, suorganizuota daugiau išvykų po Lietuvą. 

2021 m. populiariausi Raseinių rajono lankytini objektai išliko tie patys: Šiluvos

miestelis, pėsčiųjų-dviračių takas „Maironio kelias padubysiu“, Maironio tėviškė ir gimtinė,

Raseinių krašto istorijos muziejus, Aštuonračio muziejus. Reikia paminėti, kad į populiariausių

objektų sąrašą tvirtai žengia Lietuvos partizanų memorialas Kryžkalnyje, kuris traukia keliautojų

akį, jam skiriama nemažai dėmesio spaudoje, ateityje tikimasi pastatyti memorialo lankytojų centrą.

Taip pat 2021 m. į populiariausių objektų sąrašą pateko naujai atidarytas Dubysos regioninio parko

lankytojų centras, kuriame įrengta nauja ekspozicija „Apdainuotoji Dubysa“.

Įstaiga 2021 m. tęsė projektinę veiklą ir įgyvendino Kultūros paveldo departamento

prie Kultūros ministerijos programos „Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties,

tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas“ projektą „Įtraukiantis paveldas: istorinis

miesto pasas“. Projekto metu, bendradarbiaujant su Joniškio turizmo ir verslo informacijos centru

išleisti du leidiniai: Raseinių miesto istorinis pasas ir Joniškio miesto istorinis pasas. Leidiniai skirti

mokyklinio amžiaus vaikams, kad geriau pažintų miesto, kuriame gyvena, istoriją bei kultūrą.

Įstaiga 2021 m. bendradarbiaudama su Raseinių rajono savivaldybės įstaigomis,

surengė ir kitų renginių, kurie susilaukė didelio populiarumo („Kinas po atviru dangumi“

Raseiniuose ir Ariogaloje, „Be Active Night 2021“, „Bažnyčių naktys 2021“, knygos „Raseinių

krašto dvarai“ pristatymas, „Atminties kelias 1941-2021“, „Piligrimystės mėnuo“, koncertas

Pasaulinei turizmo dienai paminėti, „Verslo žybsnis 2021“). Įstaiga aktyviai bendradarbiauja su

Šiluvos piligrimų informacijos centru, Kauno piligrimų centru, Kauno regiono plėtros agentūra,

Raseinių krašto istorijos muziejumi, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešąja biblioteka, Dubysos

regioninio parko direkcija, Raseinių rajono kultūros centru, rajono seniūnijomis ir kaimo

bendruomenėmis.
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Įstaigos darbuotojai yra 4 Raseinių rajono savivaldybės sudarytų darbo grupių ir

komisijų nariai: Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado sudarymo nuolatinės komisijos,

nuolatinės darbo grupės Jono Pauliaus II piligrimų kelio projekto (kryžių kelio įrengimas)

įgyvendinimui, Religinio turizmo skatinimo Šiluvoje darbo grupės ir „Nemakščiai – mažoji

Lietuvos kultūros sostinė 2022 m.“ darbo grupės. Įstaigos atstovai prisidėjo prie projekto „Jonavos,

Kėdainių ir Raseinių rajonų savivaldybes jungiančių trasų ir turizmo maršrutų informacinės

infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo, kuriant ir pildant informacinio terminalo Šiluvoje turinį.

Viena iš Raseinių rajono prioritetinių turizmo krypčių – religinis turizmas. Įstaiga jau

keletą metų sėkmingai vykdo Religinio turizmo Šiluvoje skatinimo programą Raseinių rajone. 2021

m. prisidėta prie tarptautinės mokslinės konferencijos tema „Keliavimo paradigmos kaita XXI a.:

vartotojai ar piligrimai?“ Šiluvoje organizavimo, sužymėti Gyvos piligrimystės maršrutai aplink

Šiluvą, įsigyta išorinė reklama automagistralėje Kaunas–Klaipėda. Šiluvoje, Raseiniuose ir

Ariogaloje įrengti simboliniai Šv. Jokūbo kelio maršruto ženklai – bronzinės kriauklės. 

Dar 2020 m. tarp Raseinių, Kelmės, Šiaulių rajonų ir Šiaulių miesto savivaldybių

buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. Ja įsipareigota, kad bus siekiama skleisti religinio

turizmo ir piligrimystės šalyje idėjas, skatinti lankyti religinius bei kultūrinius objektus, kurti

piligrimystės įvaizdį. Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus buvo suburta turizmo informacijos centrų

bei savivaldybių administracijų specialistų komanda. Darbo grupė nuotoliniuose posėdžiuose

parengė priemonių planą 2021 metams. Remiantis šiuo dokumentu 2021 m. įgyvendintos šios

priemonės: sukurtas religinio turizmo produktas „Malonių kelias/ Via Gratiarum“, liepos 23–25 d.

visose 4 savivaldybėse buvo surengtas jungtinis renginių ciklas „Bažnyčių naktys“, birželis buvo

paskelbtas „Piligrimystės mėnesiu“ (vyko 4 žygiai), rugsėjo 7–8 d., vyko informacinis turas

Lietuvos žiniasklaidos atstovams ir kt. 

2021 m. Įstaiga sėkmingai įgyvendino savo idėjas, puoselėjančias istorinę atmintį.

Birželio mėn. dviračių take Raseiniai-Kalnujai įamžinta 15 asmenybių iš Kalnujų krašto (prie take

esančių suoliukų pritvirtintos nerūdijančio plieno lentelės). 2021 m. įgyvendintas projektas

„Koronaviruso pandemijos įamžinimas Raseinių mieste“, kurio metu Raseinių ligoninės teritorijoje,

prie mobilaus COVID-19 patikros punkto, įrengtas atminimo ženklas koronaviruso sukeltai

pandemijai. Gruodžio 16 d. ant Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios sienos

buvo atidengta skulptoriaus Rimanto Eidėjaus sukurta atminimo lenta 1830-1831 m. sukilimui,

kuris prasidėjo Raseinių apskrityje. Įstaiga prisidėjo prie Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios

bibliotekos idėjos įamžinti Marcelijaus ir Algirdo Martinaičių gimtinę (atidengtas koplytstulpis ir

sodybos schema). Prisidėta prie Juozo Nekrošiaus įamžinimo Betygaloje.
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Verslumo skatinimas Raseinių rajone 2021 m.

Įstaiga nuolatos bendrauja ir bendradarbiauja su Raseinių rajone veikiančiomis verslo

įmonėmis. Įstaiga savo internetinėje svetainėje skelbia aktualią informaciją verslininkams, taip pat

kitomis informacinėmis priemonėmis informuoja verslininkus apie įvairius projektus, iniciatyvas,

renginius ir teikiamą paramą, organizuoja renginius (5 lentelė). 2021 m. Įstaiga teikė informaciją ir

konsultavo smuklaus ir vidutinio verslo atstovus apie smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo

galimybes Raseinių rajone. Įstaigos darbuotojai yra Užimtumo tarnybos Šiaulių klientų aptarnavimo

departamento Raseinių skyriaus Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atrankos ir priežiūros

komisijos nariai. Taip pat Įstaigos darbuotojai buvo įtraukti į Raseinių rajono savivaldybės verslo

apdovanojimų 2021 m. organizavimo darbo grupę. 2021 m. verslo klausimais į Įstaigą kreipėsi ir

gavo reikalingą informaciją 9 Raseinių rajono verslo įmonės.

Renginio pavadinimas Data Dalyvių skaičius

1. „Vidutinio darbo užmokesčio 

apskaičiavimo teisiniai aspektai“
12-08 33

2.
„Sąnaudų priskyrimas leidžiamiems 

atskaitymams“
12-14 47

3. „Suminė darbo laiko apskaita“ 12-16 39

4. „Kaip efektyviai įdarbinti socialinius 

tinklus?“
12-20 21

5 lentelė. Įstaigos organizuoti renginiai verslo atstovams 2021 m.

Siekiant užtikrinti informacijos sklaidą apie COVID-19 situaciją, aktyviai

bendradarbiauta su Raseinių rajono savivaldybe. Rajono verslo atstovams nuolat buvo teikiama

informacija apie galimas finansavimo priemones (nukentėjusiems nuo COVID-19), vyksiančius

nuotolinius seminarus, susirinkimus su ministerijomis bei vietos valdžia. Taip pat apie vyksiančius

finansavimo projektus dalintasi informacija Įstaigos soc. tinkluose ir svetainėje

www.atraskraseinius.lt. Įstaiga kasmet deleguoja asmenį į Užimtumo tarnybą dalyvauti vietinių

užimtumo iniciatyvų projektų atrankos ir priežiūros komisiją.

Lapkričio 12-ąją Raseiniuose pirmą kartą surengtas iškilmingas renginys „Verslo

žybsnis 2021“. Renginio metu įteikti apdovanojimai rajono įmonėms, kurios per pastaruosius metus

savo darbu, kūryba ir verslumu išsiskyrė labiausiai. Raseinių rajono savivaldybė kartu su partneriais

įsteigė dešimt skirtingų nominacijų.  Įmones apdovanojimams teikė seniūnijos, Užimtumo tarnyba

ir kt. Laureatus atrinko mero potvarkiu sudaryta darbo grupė, kurios nariais buvo ir Įstaigos

darbuotojai.

VIII SKYRIUS
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RINKODARA

2021 m. toliau aktyviai naudotas (nuo 2017 m.) „Atrask Raseinius“ (angl. Discover

Raseiniai) ženklas. Metų pradžioje Raseinių rajono savivaldybės taryba patvirtino naują Raseinių

rajono prekės ženklą, kuris susideda iš grafinės dalies (stilizuotų akinių), pavadinimo (Raseiniai) ir

užrašo/šūkio („Pamatyk iš naujo“). Abu šie ženklai kol kas veikia kartu, naudojami pristatinėjant

Raseinių rajono galimybes tarptautinėse turizmo parodose, miestų šventėse, organizuojant

pažintinius turus žurnalistams, vykdant turinio rinkodarą žiniasklaidos priemonėse, vykdant kitas

kompleksinės turizmo rinkodaros priemones. Būtina paminėti, jog Šiluvos šventovė sėkmingai

naudoja atskirą prekės ženklą „Šiluva. Gyva piligrimystė“.

Oficiali Raseinių rajono svetainė turistams www.atraskraseinius.lt. Svetainėje

pristatoma bendroji informacija apie Raseinių rajoną, aprašomi pagrindiniai rajono lankytini

objektai, maitinimo ir nakvynės, kitos svarbios turistinės paslaugos. Puslapis veikia 2 kalbomis. 

Per beveik 5 Įstaigos gyvavimo metus buvo sukurti pagrindiniai skaitmeniniai turizmo

rinkodaros kanalai, kurie naudojami nuolatinei komunikacijai užtikrinti. Prekės ženklas „Atrask

Raseinius“ aktyviai vystomas virto aktyvia platforma socialinėje erdvėje „Facebook“, „Instagram“

paskyrose. Didžiausia iš jų – „Facebook“ paskyra, 2021 m. turėjo 4649 sekėjų. „Instagram“

pasiektas 941 sekėjo skaičius.

Apie Įstaigos vykdomas veiklas visuomenė buvo informuota socialiniuose tinkluose,

savaitraštyje „Alio, Raseiniai“, internetiniuose puslapiuose, portaluose www.delfi.lt,

www.15min.lt, www.lzinios.lt, www.regionunaujienos.lt, www.lrytas.lt, www.raseiniai.lt,

www.manoraseiniai.lt, www.raseiniunaujienos.lt, www.raseiniai.online, www.kaunodiena.lt,

www.welovelithuania.lt, www.lrt.lt (7 lentelė). Taip pat įvairi informacija apie Raseinių rajone

vykstančius renginius ir lankytinas vietas skelbta įvairiose radijo ir televizijos laidose. Pvz.,

lrytas.tv laidoje „Lietuvos miestai“ sukurta laida apie Raseinius.

Veiksmas Kiekis

Pranešimai spaudai/Raseinių 

paminėjimas informaciniuose 

straipsniuose

43

Facebook įrašai 305

Instagram įrašai 70

Įrašai Įstaigos svetainėje 79

6 lentelė. Informacinių pranešimų skaičius 2021 m.

http://www.atraskraseinius.lt
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IX SKYRIUS

IŠVADOS IR PROGNOZĖS

VšĮ „Atrask Raseinius“ 2021 m., kaip ir 2020 m. dirbo, sudėtingomis koronaviruso

sąlygomis, stengėsi įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, reprezentuodama Raseinių rajoną, jame esančias

lankytinas vietas, publikuodama leidinius, dalyvaudama projektinėje veikloje, bendradarbiaudama

su kitomis Raseinių rajono, Lietuvos bei užsienio įstaigomis.

Stipriausia Įstaigos pusė yra ekskursijų, pėsčiųjų žygių organizavimas ir vedimas.

Įstaiga gali pasiūlyti nemažai ekskursijų maršrutų, tarpininkauti organizuojant išvykas, ekskursijas,

edukacijas ir kt. Įstaigos darbuotojai išskirtinai stengiasi populiarinant Šiluvos šventovę.

Suprasdami šios vietos potencialą ir išskirtinumą Įstaigos darbuotojai deda pastangas, jog Šiluva

būtų kuo plačiau žinoma Lietuvoje ir užsienyje. Įstaigos siekis, kad Šiluva įsitvirtintų kaip religinio

turizmo ir piligrimystės centras Lietuvoje ir Europoje. 2022 m. toliau kryptingai bus dirbama šiuo

aspektu.

Stebint 2021 m. vasaros sezono rodiklius galime daryti išvadą, kad Lietuvoje vietinis

turizmas vis dar išlieka populiarus, tačiau jau matomos išvykstamojo turizmo atsigavimo

tendencijos. Tikėtina, kad vietinių turistų skaičius toliau mažės. Nepaisant pandemijos Įstaiga

suorganizavo nemažai ekskursijų. Tikimės, kad 2022 m. ir ekskursijų po rajoną tik daugės.

Tikimasi, jog į rajoną daugiau turistų pritrauks planuojamas įrengti Lietuvos partizanų memorialo

Kryžkalnyje informacinis centras. Taip pat viliamasi, kad prasidės Lyduvėnų geležinkelio tilto

pritaikymas lankymui. 

Lietuvos Respublikos institucijos, atsakingos už turizmo plėtrą, vis dažniau

diskutuoja apie muziejų, turizmo informacijos centrų ir kitų turizmo sektoriaus įstaigų darbo laiką

savaitgaliais. Įstaiga 2022 m. stengsis išpildyti šį reikalavimą dirbant šeštadieniais nuo gegužės iki

rugsėjo mėn. Šiam tikslui įgyvendinti, numatomas papildomo darbuotojo (0,25 etato) priėmimas

terminuotam darbui vasaros sezono metu.

Pastebėtina, kad vis daugiau lankytinų objektų Raseinių rajone yra atnaujinama ir/arba

sukuriami nauji. Įstaigos darbuotojai prisideda prie rajono lankytinų vietų informacinių stendų

atnaujinimo, inicijuoja lankytinų vietų tvarkymą. Tačiau vis dar trūksta kompleksinio požiūrio į

lankytinas vietas, trūksta infrastruktūros elementų, priežiūros. Tikimasi, kad ateityje problemų tik

mažės. 

Įstaiga kryptingai dirba ir verslo informacijos srityje, informuoja verslininkus apie

smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo galimybes, organizuoja nemokamus kvalifikacijos kėlimo

renginius ir kt. Pastebima, kad verslo atstovams šie renginiai itin aktualūs. 2021 m. Įstaiga rūpinosi

informacijos sklaida nuo koronaviruso nukentėjusiam verslui, informavo apie Lietuvos Respublikos

institucijų teikiamą paramą verslui. Įstaiga 2022 m. planuoja grįžti į prieš pandeminį lygį ir pasiūlyti
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verslo informavimo renginių, padėti verslo įstaigoms populiarinti savo veiklą, įsitvirtinti vietinėje

rinkoje. 

Minėti įvykiai, turizmo sektoriaus situacija koronaviruso metu, darbas su Religinio

turizmo skatinimo, „Nemakščiai – mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2022 m.“ programomis,

numatomas įvairių iniciatyvų, projektų įgyvendinimas Įstaigos darbuotojams bus didelis 2022 metų

iššūkis.

_____________________________________
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