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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ANYKŠČIŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO
2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Vadovo žodis
2019 m. metus pradėjome gerai. Pramogų ir sporto centre „Kalita“ netrūko slidininkų,
atsinaujinome lankytojams skirtas erdves ir planavome tolimesnę plėtrą. Anykščių turizmo ir verslo
informacijos centro (toliau – Centras) specialistai pasiruošė tarptautinėms parodoms ir sėkmingai
dalyvavo 8 parodose. Metų pradžioje Anykščiai buvo labiausiai rekomenduojama aplankyti vieta
Lietuvoje, todėl turėjome dar stipriau viešinti savo kraštą. Kaip ir visus metus, aktyviai rašėme ir
publikavome įvairius straipsnius apie poilsio, sveikatinimo ir pramogų galimybes Anykščiuose.
Centre netrūko ir verslo konsultacijų ieškančių asmenų ir nuo pat metų pradžios pradėjome įmonių
steigimą.
Nuo 2019 m. kovo mėnesio persikėlėme į naujas, nuomojamas patalpas, esančias Šaltupio g.
15. Tai modernios biuro patalpos, kuriose ne tik kokybiškai gali dirbti visi Centro specialistai, bet ir
veikia Anykščių krašto suvenyrų krautuvėlė.
Artėjant aktyviajam turizmo sezonui susidūrėme su turizmo specialistų kaita. Man, kaip
laikinai Centro vadovei, buvo didelis iššūkis rasti kvalifikuotus specialistus ir juos labai greitai
paruošti intensyviam darbui, reikalaujančiam labai daug žinių ir operatyvumo. Nepaisant didelių
iššūkių, pavasario sezonas prasidėjo sklandžiai, sulaukėme daug užklausų dėl lankytinų vietų ir
ekskursijų užsakymų. Organizavome verslo informacijos sklaidos renginius, kuriuose netrūko
dalyvių.
Vasarą pradėjome nuo dalyvavimo didžiųjų miestų ir kurortų miestų šventėse pristatant
Anykščių rajoną. Čia sulaukėme ypatingai didelio susidomėjimo Anykščiais. Žmonės aktyviai
planavo keliones ir tikslingai klausė rekomendacijų. Ne tik dalyvavome kitų miestų šventėse, bet ir
patys prisidėjome organizuojant Anykščių miesto šventes.
2019 m. organizavome prekybines muges. Visose šventėse („Bėk bėk, žirgeli“, Miesto
šventė, Obuolinės) buvo labai daug prekybininkų. Tai buvo nemažas iššūkis, ypač organizuojant
pagrindinę miesto šventę, kai sulaukėme virš 350 prekybininkų.
Tarptautinio floristinių kilimų konkurso organizavimas praėjo sklandžiai, tačiau
pasiruošimas jam ir bendravimas su užsienio delegacijomis buvo ilgas.
Vasarą, kaip įprastai, sulaukėme daug turistų, ieškančių informacijos apie lankytinas vietas.
Centras turistinę informaciją teikė dviem adresais Anykščiuose: Šaltupio g. 15 ir A. Baranausko a.
16 B. Centro senojoje buveinėje, adresu Muziejaus g. 1, veikė A. Baranausko ir A. VienuolioŽukausko memorialinio muziejaus informacija ir suvenyrų krautuvėlė, kuriai mes nuolat teikėme
leidinius apie viso rajono lankytinas vietas bei rūpinomės, kad lauke nuolatos būtų informacinių
leidinių lietuvių ir užsienio kalbomis.
Šiltuoju laikotarpiu važinėjo mūsų pramoginis traukinukas. 2019 m. vasarą dėl dažno
remonto jis važiavo ženkliai mažiau.

2019 m. rugpjūčio 19 d. įvyko konkursas Centro direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti,
kuriame dalyvavo 4 pretendentai. Nuo rugsėjo mėnesio Centre pradėjo dirbti direktoriaus
pavaduotojas.
Rudenį ir toliau vykdėme Anykščių rajono turizmo rinkodarą, planavome ir organizavome
2020 m. informacinių leidinių leidybą ir veiklas. Taip pat organizavome verslo informacijos
sklaidos renginius, susirinkimus su paslaugų teikėjais. Pagrindiniai rudens iššūkiai buvo Turizmo
nakties renginių organizavimas ir verslo apdovanojimų renginys „Verslo žiburiai 2019“.
Obuolinės ir Turizmo naktis Anykščiams tapo antrąja miesto švente, taigi organizacinio
darbo ir viešinimo reikėjo tikrai daug.
„Verslo žiburiai 2019“ šiemet tikrai suspindėjo. Balsuojant už nominacijas sulaukėme
didelio gyventojų aktyvumo. Šių metų renginyje, kaip niekad, buvo daug dalyvių. Po šventinio
vakaro sulaukėme daug gražių dalyvių atsiliepimų.
Metų pabaiga buvo intensyvi, sudėtinga, kupina naujų iššūkių ir patirčių. Prisidėjome
organizuojant ir įgyvendinant projekto „Kalėdų rezidencija 2019. Anykščiai“ veiklas.
Organizavome prekybinio miestelio darbą, patys prekiavome Anykščių krašto suvenyrais viename
iš prekybinių namelių, organizavome pramoginio traukinuko keliones aplink miesto parką,
vykdėme lankytojų priėmimą Kalėdų rezidencijoje ir organizavome visą renginio reklamą. Šiame
renginyje dirbo visi Centro darbuotojai.
Viešosios įstaigos Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro veiklos kryptys ir
pagrindiniai tikslai:
1. Tenkinti viešuosius interesus ir skatinti Anykščių rajono turizmo ir verslo plėtrą,
atsižvelgiant į Anykščių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) strateginius prioritetus, ugdyti
visuomenės verslumą.
2. Nuosekliai populiarinti ir aktyviai skleisti informaciją Lietuvoje ir užsienyje apie
Anykščių rajono turizmo ir verslo objektus bei čia vykdomas veiklas, taip prisidedant prie verslaus,
patrauklaus ir svetingo Anykščių įvaizdžio kūrimo siekiant grįžtamos materialios naudos Anykščių
rajono paslaugų teikėjams ir gyventojams.
3. Skatinti naujų įmonių kūrimąsi Savivaldybėje, teikti informaciją, konsultacijų ir mokymo
paslaugas, praktinę pagalbą smulkaus ir vidutinio verslo subjektams bei pradedantiesiems verslo
subjektams.
4. Skleisti pažangias turizmo ir verslo idėjas visuomenėje, skatinti naujų technologijų ir
mokslo naujovių diegimą ir panaudojimą, didinti turizmo ir verslo sričių aktualumą, verslumą ir
žinomumą Lietuvoje ir tikslinėse užsienio šalyse.
5. Gerinti Pramogų ir sporto centro „Kalita“ paslaugas, didinti jų įvairovę, gerinti
infrastruktūrą.
Išsikeltiems tikslams pasiekti pasitelkiami veiklos uždaviniai:
1. Patrauklaus ir svetingo įvaizdžio kūrimas ir sklaida, rajono turizmo ir investicinės
aplinkos patrauklumo didinimas.
2. Anykščių rajono turizmo objektų aktualumo, lankomumo ir žinomumo didinimas,
turizmo išteklių pristatymas internetinėje erdvėje, spaudoje ir televizijoje, informacinės sistemos
stiprinimas ir rinkodaros plėtra.
3. Anykščių rajono populiarinimas Lietuvoje ir tikslinėse užsienio šalyse, prisidedant prie
rajono ekonominės ir aplinkos gerovės stiprinimo.
4. Statistinių duomenų rinkimas, kaupimas ir analizė.
5. Viešųjų paslaugų verslui prieinamumo didinimas, sudarant galimybes verslą pradėti
ketinantiems asmenims ir naujoms įmonėms, lengvatinėmis sąlygomis gauti viešąsias paslaugas,

teikiant informacijos, konsultacijų ir mokymo paslaugas, praktinę pagalbą smulkaus ir vidutinio
verslo subjektams bei pradedantiesiems verslo subjektams.
6. Socialinio ir bendruomeninio verslumo stiprinimas Anykščių rajone.
7. Renginių organizavimas.
8. Viešosios informacinės sistemos kūrimas ir miesto įvaizdžio rinkodaros vystymas,
tarpinstitucinio bendradarbiavimo plėtra.
9. Centro teikiamų paslaugų gerinimas ir plėtra.
1. Patrauklaus ir svetingo įvaizdžio kūrimas, rajono turizmo ir investicinės aplinkos
patrauklumo didinimas.
Centras prisideda prie Anykščių rajono ekonominės gerovės stiprinimo, skleisdamas turizmo
ir verslo informaciją, populiarindamas vietinį turizmą ir rajono investicinę aplinką, kurdamas
patrauklų ir svetingą Anykščių įvaizdį.
Anykščių rajono išteklius pristatėme užsienio, respublikinėje ir rajono spaudoje, radijuje bei
televizijoje, paruošėme ir išleidome specializuotus informacinius leidinius, dalyvavome
tarptautinėse ir regioninėse parodose, miestų šventėse, verslo misijose, organizavome pažintinius
turus turizmo specialistams, žurnalistams, visuomenės nuomonių formuotojams, dalyvavome
įvairiuose projektuose, organizavome renginius ir prisidėjome organizuojant didžiąsias rajono
šventes. 2019 m. Centras buvo pagrindinis Anykščių rajono komunikacijos kanalas.
1.1. Naujų Anykščių rajono turizmo išteklius ir investicinę aplinką išsamiai
pristatančių informacinių reklaminių leidinių parengimas, vertimas į užsienio kalbas ir
leidyba.
2019 m. atnaujinome Anykščių kraštą pristatančius turistinius leidinius ir leidome naujus.
Nors išmaniųjų technologijų amžiuje svarbiausias yra informacijos pateikimas ir prieinamumas
internete, tačiau turistai aktyviai naudojosi Centro parengtais leidiniais. 2019 m. Lietuvoje ypatingai
augo susidomėjimas vietiniu turizmu. Lietuviai daug keliavo po savo šalį ir keliones planavo iš
anksto. Didžiąją dalį informacinių leidinių išdalinome didžiųjų Lietuvos miestų švenčių metu,
kuriose lankytojai tikslingai ieškojo informacijos ir rekomendacijų apie Anykščių krašto lankytinas
vietas ir turizmo paslaugas. Turistiniai informaciniai leidiniai buvo platinami nemokamai.
Praėjusiais metais:
•
parengti ir išleisti Anykščių rajono turizmo paslaugų tiekėjų veiklą pristatantys 3
leidiniai 4 kalbomis (lietuvių, anglų, latvių ir rusų): „Anykščiai kultūra 2019“, „Anykščiai nakvynė
2019“, „Anykščiai maitinimas 2019“ Bendras tiražas 40 000 vnt. Tai bendrojo pobūdžio
informaciniai leidiniai, pristatantys Anykščių rajoną. Leidiniuose skelbiama pažintinio turinio
informacija gausiai iliustruojant nuotraukomis bei pateikiant specializuotus žemėlapius.
•
platinti elektroniniai leidiniai „Anykščiai kultūra 2019“, „Anykščiai nakvynė 2019“,
„Anykščiai maitinimas 2019“ lietuvių, rusų, lavių ir anglų kalbomis. Tokiu būdu informacija tapo
lengviau pasiekiama platesnei auditorijai ir palengvino kelionės į Anykščius planavimą žmonėms,
kurie ieškojo informacijos individualaus maršruto sudarymui. Elektroninės leidinių versijos
skirtingomis kalbomis talpinamos Centro internetinėje svetainėje www.infoanyksciai.lt ir Anykščių
rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.anyksciai.lt.
•
išleistas naujas žemėlapio tipo turistinis informacinis lankstinukas „Turizmo gidas
2019 lietuvių ir anglų kalbomis. Lankstinuke glaustai pateikiama pati svarbiausia turistinė
informacija apie Anykščių krašto lankytinas vietas ir maitinimo vietas. Tiražas 2500 vnt.

•
kartu su Ignalinos, Molėtų, Utenos ir Zarasų turizmo informacijos centrais
atnaujintas leidinys „Ežerų kraštas“ ir išleistas rusų bei lenkų kalbomis. Šiame leidinyje visų rajonų
turistiniai objektai pristatomi platesnei užsienio šalių auditorijai. Tiražas 5000 vnt.
1.2. Socialiniai tinklai
Facebook
Socialiniai tinklai išlieka vienu veiksmingiausių būdų sudominti žmones keliauti bei
reprezentuoti Anykščius. Pagrindiniai Centro valdomi komunikacijos kanalai socialiniuose
tinkluose yra Facebook puslapiai: „Visit Anykščiai“, „Info Anykščiai turizmo informacija“,
„Kalitos kalnas“. Taip pat 2019 m. buvo sukurta atskira „Anykščių Turizmas“ Facebook vartotojo
anketa, kuri skirta tik aktualios informacijos rinkimui apie Anykščių rajono paslaugų teikėjus ir
suteikia galimybę greičiau ir dažniau skelbti atsinaujinusią turistinę informaciją ar rengiamus
renginius Anykščiuose.
Facebook puslapis „Visit Anykščiai“ turi daugiau nei 27 000 sekėjų. Šią platformą
naudojame Anykščių rajono įvaizdžio kūrimui. Čia dalinamės atrinkta informacija, nuotraukomis ar
vaizdo įrašais, kurie būtų aktualūs didesnei auditorijai ir prisidėtų formuojant Anykščių, kaip
kurortinės teritorijos įvaizdį ir sudomintų vartotojus ne tik čia keliauti, bet ir suformuotų jų
nuomonę apie Anykščius, kaip apie patrauklią vietą gyventi, kurti ir investuoti. 2019 m. šiame
puslapyje paskelbėme 252 įrašus. Per metus pasiekėme ir sudominome daugiau nei 150 000
vartotojų.
Facebook puslapis „Info Anykščiai Turizmo informacija“ skirtas viešinti aktualią
informaciją tiek turistams, tiek vietiniams gyventojams ir labiau orientuotas į vietinį turistą ar
gyventoją, kuris seka kasdienes naujienas. Šio puslapio dėka žmonės greičiausiai sužino apie tai,
kas vyksta mieste, rajone, kokie renginiai vyks artimiausią mėnesį. Šis puslapis turi beveik 9 000
sekėjų. 2019 m. šioje paskyroje paskelbėme 364 įrašus.
Facebook puslapis „Kalitos kalnas“ turi daugiau nei 12 000 sekėjų. Susidomėjimas Pramogų
ir sporto centro „Kalita“ paslaugomis pastebimas ištisus metus. Facebook puslapyje skelbiama
informacija apie šio centro veiklą, aktualias naujienas, didžiausius Anykščių rajono renginius. Šio
puslapio administravimas stiprina komunikaciją su būsimais klientais. Per 2019 m. sulaukėme kelių
šimtų lankytojų užklausų dėl Pramogų ir sporto centro „Kalita“ teikiamų paslaugų. Facebook
puslapyje yra kuriami ir skelbiami specialūs įrašai, kurie padeda pritraukti daugiau lankytojų ir
turistų į Pramogų ir sporto centrą „Kalita“ bei Anykščių rajoną. Šie specialūs įrašai per 2019 m.
pasiekė ir sudomino didesnę nei 138 000 žmonių auditoriją. Paskyra taip pat yra naudojama kaip
pagalbinis įrankis bendradarbiaujant su partneriais, kurie skleidžia informaciją apie Pramogų ir
sporto centro „Kalita“ teikiamas paslaugas per savo informacinius puslapius Facebook platformoje.
Tokių partnerių įrašų dėka per 2019 m. informacija apie šio centro paslaugas pasiekė daugiau nei
400 000 žmonių.
Socialinis tinklas Facebook naudoja algoritmus, kurie apskaičiuoja kiek ir kokia žmonių
auditorija matys paskelbtą informaciją, tačiau be mokamos reklamos (pasirenkant tikslinę auditoriją
ir nustatant reikiamą biudžetą) būtų žymiai sunkiau pasiekti tikslinę auditoriją. 2019 m. su mokama
reklama pasiekėme 165 942 žmonių auditoriją.
Instagram
Instagram paskyra „visitanyksciai“ (Visit Anyksciai) buvo sukurta 2015 m. Socialinėje
paskyroje informacija pateikiama nuotraukų ar video pagalba siekiant supažintini sekėjus ne tik su
gerai žinomais lankytinais objektais, naujovėmis, bet ir mažiau lankomomis vietovėmis ar objektais.
Per 2019 m. į šią paskyrą įkėlėme daugiau nei 500 nuotraukų bei pasidalinome daugiau nei 1000

Anykščių rajono paslaugų tiekėjų istorijų. Instagram istorijų sekimas 2019 m. buvo labai populiarus
ir mėgiamas vartotojų. Jų pagalba tapo lengviau dalintis momentinėmis naujienomis, paslaugų
tiekėjų informacija ir taip pasiekti didesnį skaičių potencialių turistų. Paskyrą seka 1 193 žmonės.
Didelė dalis sekėjų yra ne tik turistai, bet ir turizmo agentūros, nuomonių formuotojai,
tinklaraštininkai iš įvairių pasaulio šalių, kurie rašo apie lankomus miestus ir turistinius objektus,
turizmą, keliones. Centras šiame socialiniame tinkle dalinasi kokybiškomis nuotraukomis ir
tikslingai atrinktais raktažodžiais, kurių pagalba pasiekiama tikslinė auditorija.
Nuo 2016 m. administruojame ir kitą Instagram paskyrą – „kalitoskalnas“ (Kalitos kalnas),
kurioje talpiname emocinio turinio pranešimus, nuotraukas ar vaizdo įrašus apie teikimas paslaugas.
Centras siekia pritraukti tikslinę auditoriją (šeimas, keliautojus, socialinių tinklų nuomonių
formuotojus), atkreipti dėmesį ir sudominti teikiamomis paslaugomis, sukelti teigiamas emocijas ir
sukelti norą atvykti išmėginti pramogas teikiamas Pramogų ir sporto centre „Kalita“
Google
2019 m. Centras aktyviai naudojo Google platformos „Mano Verslas“ įrankį ir administravo
tris „Mano verslas“ paskyras: Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras (Šaltupio g. 15,
Anykščiai), Info Anykščiai (A. Baranausko a. 16B, Anykščiai) ir Kalitos kalnas (Kalno g. 25,
Anykščiai). Google turi labiausiai naudojamą paieškos variklį pasaulyje, lankytojai labai greitai ir
efektyviai, naudodami Google paiešką, suranda aktualiausią informaciją apie Centro teikiamas
paslaugas, kontaktinę informaciją, adresą, darbo laiką, sezoniškumą ar organizuojamus renginius.
Naudodamiesi šiuo įrankiu, kuriame daugelis lankytojų palieka vertinimus ir atsiliepimus, Centras
gali stebėti teikiamų paslaugų kokybės vertinimus ir jas tobulinti. Taip pat stebime vartotojų
elgseną, paieškos internete rezultatus ir atsižvelgdami į tai adaptuojame savo viešinamą informaciją
internete. Naudojant šį Google įrankį 2019 m. paskyros našumo statistika rodo, kad vidutiniškai per
mėnesį Centro paslaugomis domėjosi ir informaciją surado beveik 60 000 žmonių.
Socialiniai tinklai šiais laikais yra svarbiausia ir veiksmingiausia jungtis, kurių pagalba
galima greičiau surasti naujienas, jas paskelbti, stebėti ir lengviau viešinti svarbią informaciją,
užmegzti naujus kontaktus bei bendrauti su Lietuvos ir užsienio turizmo agentūromis, žurnalistais,
kelionių tinklaraštininkais ar turistais. Pastebime, kad mūsų sekėjai renkasi socialinius tinklus
turistinės informacijos paieškai, teikia užklausas, bei vis dažniau susisiekia su Centro darbuotojais
būtent per socialinius tinklus. Siekdami užtikrinti kuo greitesnį savo klientų aptarnavimą, į tokias
užklausas atsakome ir ne darbo metu. Tai sustiprina pasitikėjimo ryšį tarp būsimo turisto ir
Anykščių krašto.
2. Anykščių rajono turizmo objektų aktualumo, lankomumo ir žinomumo didinimas,
turizmo išteklių pristatymas internetinėje erdvėje, spaudoje ir televizijoje, informacinės
sistemos stiprinimas ir rinkodaros plėtra.
Nuolatinis bendradarbiavimas su nuomonės formuotojais (influenceriais), tiklaraštininkais,
žiniasklaida yra viena iš prioritetinių Anykščių rajono turizmo rinkodaros sričių. Straipsniai
žiniasklaidoje, specializuotuose leidiniuose, tinklaraštininkų, nuomonės formuotojų platinama
informacija, reportažai, televizijos bei radijo laidos suteikia galimybę efektyviau didinti Anykščių
rajono žinomumą bei lengviau formuoti patrauklios turistinės vietovės įvaizdį. 2019 m. Centras
koncentravosi į naujų kontaktų paiešką ir ryšių užmezgimą su Lietuvos ir užsienio turizmo srities
nuomonės formuotojais, tinklaraštininkais, žurnalistais. 2019 m. buvo suorganizuota infoturai ir
susitikimai su 8 užsienio žurnalistų, nuomonių formuotojų, tinklaraštininkų grupėmis (Prancūzija,
Vokietija, Japonija, Latvija, Estija, Baltarusija, Izraelis) ir 7 Lietuvos („Nėra blogo oro“, Simona
Lipnė, „Virš Obelų“, „Noriu ir keliauju“, „Maisto kelias“, kelionių rašytoja ir žurnalistė Dalia
Smagurauskaitė, portalas „Šeimos gidas“) žurnalistais, nuomonių formuotojais ir tinklaraštininkais

rašytojais. Viešinant informaciją 2019 m. intensyviai bendradarbiavome su Lietuvos turizmo ir
laisvalaikio naujienų portalu „We Love Lithuania“ – stipriausiu turizmo komunikacijos kanalu
Lietuvoje.
2.1. Anykščių turizmo resursų pristatymas, turistinės informacijos sklaida.
Nuolat atnaujiname informaciją Centro interneto svetainėje www.infoanyksciai.lt bei
tobuliname informacinę sistemą. 2019 m. interneto svetainėje įdiegtas polapis, kurio pagalba, dabar
kuriama mobilioji programėlė – žaidimas, skatinantis keliauti po Anykščių kraštą.
2019 m. tinklapyje www.infoanyksciai.lt buvo atnaujinta elektroninė parduotuvė:
supaprastinta prekių paieška, įdiegta katalogų sistema. Parduotuvė dažnai pildoma naujais
suvenyrais su Anykščių atributika bei vietos gamintojų, menininkų, tautodailininkų produkcija ir
turizmo paslaugų asortimentu. 2019 m. e-parduotuvė buvo susieta su #Visit Anykščiai Facebook
paskyra, taip klientui tapo patogiau ir greičiau surasti norimą suvenyrą ar turizmo paslaugų dovanų
kuponą.
2019 m. kaip ir kiekvienais metais, atnaujinome ir pildėme informaciją apie Anykščių
turizmą įvairiuose tinklapiuose, platformose, interaktyviuose žemėlapiuose. Nuolat teikėme
informaciją VšĮ Keliauk Lietuvoje leidžiamiems turizmo išteklius pristatantiems informaciniams
leidiniams ir pranešimams spaudai.
2.2. Anykščių turizmo aktualijų pristatymas rajono ir respublikinėje spaudoje,
radijuje bei televizijoje.
Inicijavome ir organizavome reportažus apie Anykščių krašto turizmo išteklius
respublikinėje televizijoje, radijuje, internetiniuose portaluose ir spaudoje.
2019 m. apie Anykščius:
•
174 straipsniai vietinėje, respublikinėje ir užsienio spaudoje (laikraščiai, žurnalai,
interneto portalai);
•
28 televizijos reportažų Nacionalinėje ir komercinėse televizijose;
•
17 radijo reportažų Nacionalinėje ir komercinėse radijo stotyse.
2019 m. radijo ir televizijos reportažų, straipsnių spaudoje bei internetinėje erdvėje
paruošėme dvigubai daugiau lyginant su 2018 m. Viešinome ne tik pamėgtus Anykščių objektus,
bet ir naujus turizmo produktus maršrutus bei paslaugas. Daugiausia žiniasklaidos dėmesio šiais
metais sulaukė išskirtiniai kelionių maršrutai, atskleidžiantys Anykščių gamtos grožį, sveikatos bei
ekologinis turizmas. Aktyvumas socialiniuose tinkluose padarė didelę įtaką Anykščių miesto
žinomumui bei lankomumui.
2019 m. užmezgėme naujų kontaktų su Lietuvos bei užsienio tinklaraštininkais, rašančiais
tokiomis temomis kaip kelionės Lietuvoje, šeimų turizmas, ekoturizmas, religinis turizmas,
kulinarinis turizmas. Taip Anykščiai tapo rekomenduojama aplankyti vietove įvairesnei auditorijai.
3. Anykščių rajono populiarinimas Lietuvoje ir tikslinėse užsienio šalyse, prisidedant
prie rajono ekonominės ir aplinkos gerovės stiprinimo.
Siekiant gerinti Anykščių rajono žinomumą bei formuoti patrauklios turistinės ir tinkamos
investuoti vietovės įvaizdį, būtina bendradarbiauti su kaimyninių rajonų savivaldybių
administracijomis, Lietuvos ir užsienio turizmo bei verslo informacijos centrais, užsienio šalių
atstovybėmis, Lietuvos Respublikos ambasadomis, konsulatais, kelionių bei renginių
organizatoriais ir kitomis organizacijomis, kurios prisideda prie Lietuvos miestų bei regionų
žinomumo didinimo ir vystymosi.
3.1. Anykščių rajono pristatymas vietos ir užsienio parodose, įvairiuose renginiuose,
mugėse.

Dalyvavimas tarptautinėse ir regioninėse parodose suteikia galimybę didinti Anykščių
rajono žinomumą, parodos pritraukia daugybę lankytojų, kurie aktyviai domisi laisvalaikio ir
poilsio, individualaus keliavimo galimybėmis. Dalyvaujant turizmo parodose siekiama užmegzti
ryšius su užsienio kelionių organizatoriais, skatinti juos kurti naujus produktus Anykščių rajone,
skleisti informaciją apie turizmo galimybes.
2019 m. Anykščiai buvo pristatomi tarptautinėse parodose Lietuvoje („ADVENTUR 2019“
CONVENE kontaktų mugė, Vilniuje) ir užsienyje: Baltarusijoje („Otdych 2019“, Minske), Estijoje
(„Tourest 2019“, Taline), Izraelyje („IMTM 2019“, Tel Avivas), Latvijoje („Balttour 2019“,
Rygoje), Lenkijoje („Tour Salon 2019“, Poznanėje), Suomijoje („Matka 2019“, Helsinkis).
Anykščių rajono turizmo ištekliai buvo pristatomi Lietuvos miestų šventėse: Hanza dienose
Kaune, Trakų miesto šventėje, Jūros šventėje Klaipėdoje, Sostinės dienose Vilniuje.
3.2. Dalyvavimas verslo misijose bei pažintinių turų organizavimas.
Dalyvavimas verslo misijose 2019 m.:
Sausio 31 d. verslo misija Rygoje
Birželio 12 d. Kontaktų mugė Rygoje
Kovo 11 d. Pakruojo kontaktų mugė
Gruodžio 3 d. Kontaktų mugė su latviais Anykščių menų inkubatoriuje
Infoturai po Anykščių rajoną:
Birželio 8–9 d. Latvijos žurnalistų infoturas
Liepos 13–14 d. „Noriu ir keliauju“ blogerių infoturas
Rugpjūčio 4–7 d. Izraelio infoturas
Rugpjūčio 13 d. Prancūzijos žurnalisto infoturas
Rugpjūčio 26–27 d. Japonijos žurnalistų infoturas
Rugsėjo 24 d. infoturas su Izraelio kelionių agentūra
Rugsėjo 24 d. Vokietijos žurnalistų infoturas (žurnalistai atstovauja leidiniui Oko-test)
Gruodžio 7–8 d. Latvijos žurnalistų infoturas
Gruodžio 8 d. „Nėra blogo oro“ tinklaraštininkės/nuomonės formuotojos infoturas
Gruodžio 11 d. Baltarusijos žurnalistų infoturas
Gruodžio 13 d. nuomonės formuotojos Simonos Lipnės vizitas Kalėdų rezidencijoje
3.3. Dalyvavimas projektuose.
Paruošėme Europos Komisijos EDEN projektą „Patraukliausios Europos turizmo traukos
vietovė 2019“ sveikatos turizmo tema. Anykščių šilelis pateko į patraukliausių sveikatos turizmo
vietovių penketuką. Tai yra svarbus įvertinimas ir išskirtinis dėmesys, suteikiantis galimybę skleisti
informaciją ne tik Lietuvoje, bet užsienyje apie Anykščių šilelį, kaip unikalią vietovę, suteikiančią
kokybiško poilsio galimybes.
3.4. Dalyvavimas įvairių organizacijų veikloje (turizmo centrų asociacija, klasteris).
Anykščių TVIC priklauso trims asociacijoms:
•
Lietuvos turizmo informacijos centrų asociacija. Pagrindinis šios asociacijos tikslas
yra plėtoti ir populiarinti turizmo informacijos tinklą, skatinti naujų turizmo informacijos centrų
steigimą, jų veiklos kokybę, modernizavimą. Asociacija vienija Lietuvos turizmo informacijos
centrus. Buvimas asociacijoje padeda siekti vieningų tikslų, pasidalinti informacija, žiniomis ir
kartu kurti vieningą turizmo informacijos centrų sistemą ir glaudžius bendradarbiavimo ryšius.
•
Anykščių turizmo klasteris. Tai asociacija, kuri vienija 22 Anykščių rajono turizmo
paslaugų tiekėjus. Tikslas: veikiant kartu pritraukti daugiau turistų į Anykščių kraštą, mažinti

turizmo paslaugų sezoniškumą, ilginti turistų apsistojimo laiką, praplėsti turizmo paslaugų spektrą,
stiprinti informacijos sklaidą apie turizmo paslaugas, stiprinti turizmo įmonių tarpusavio
bendradarbiavimą, didinti turizmo sektoriaus pridėtinę vertę. Anykščių turizmo informacijos centras
aktyviai dalyvauja Anykščių turizmo klasterio veikloje: dalyvauja susirinkimuose, parodose,
renginiuose, prisideda prie leidybinės-reklaminės veiklos, viešinimo ir paslaugų pardavimo.
Asociacijos dėka kuriami bendruomeniniai ryšiai. Sprendžiamos rinkodarinės ir viešinimo
problemos. Svarbiausias tikslas – vieningai siekti užsibrėžtų tikslų ir dirbti kartu.
•
Nacionalinė turizmo verslo asociacija (NTVA). Ši asociacija vienija profesionalias
atvykstamojo, išvykstamojo ir vietinio turizmo organizacijas, stiprina asociacijos narių, valstybės
valdymo ir vietos savivaldos institucijų, nevyriausybinių organizacijų savitarpio supratimą,
bendradarbiavimą bei partnerystę. Kelionių organizatorių indėlis į Lietuvos turizmo infrastruktūrą
yra labai svarbus ne tik pavieniams turistams, bet ir visai šalies ekonomikai.
3.5. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas.
Turizmo specialistai 2019 m. dalyvavo skirtinguose įvaizdžio formavimo, turizmo
rinkodaros ir komunikacijos, socialinių tinklų rinkodaros ir pardavimų aktyvinimo mokymuose.
4. Statistinių duomenų rinkimas, kaupimas ir analizė.
Centras kiekvieną dieną fiksuoja įstaigos lankytojų skaičių, kiekvieną ketvirtį daro šių
duomenų suvestinę bei šią informaciją teikia VšĮ Keliauk Lietuvoje ir Statistikos departamentui.
Metų pabaigoje taip pat surenkami viso rajono paslaugų tiekėjų duomenys, kurie atspindi lankytojų
srautus, parodo turistų poreikį, Anykščių krašto patrauklumą bei leidžia išskirti tikslines turistų
grupes. Periodiškai vedamos duomenų ataskaitos reikalingais pjūviais. Taip pat renkami socialinių
tinklų, Google bei www.infoanyksciai.lt puslapių statistiniai duomenys. Šių duomenų dėka galima
matyti objektų patrauklumą bei informaciją apie turistą (miestas, šalis, lytis, amžius ir pan.).
Statistikos duomenų rinkimas, stebėjimas ir analizė leidžia išskirti tikslines turistų grupes ir joms
pritaikyti atskirus rinkodaros planus.
4.1. Centro lankytojai.
2019 m. Centre lankėsi 13425 turistai, kurie tikslingai teiravosi, ką galima aplankyti ir
pamatyti Anykščiuose, pageidavo gauti įvairių nuorodų apie turistines vietas, maitinimo ir nakvynės
įstaigas. Daugelis įsigijo įvairių suvenyrų su Anykščių simbolika. 2019 m. turistinę informaciją
teikėme dvejose miesto vietose (Šaltupio g.15 ir A. Baranausko a.16B) Vienas iš dvejų turistinių
centrų sezono metu (nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d.) dirbo savaitgaliais ir šventinėmis dienomis.
Į turizmo centrą užsukančių lankytojų ir užsakomų ekskursijų apskaita rodo, jog daugiausia
turistų Anykščių turizmo ir verslo informacijos centre apsilanko savaitės antroje pusėje. Be to
turistų skaičius padidėja per vaikų atostogas ir švenčių dienomis. 2019 m. pats aktyviausias turizmo
sezono mėnuo buvo liepa, tai lėmė šį mėnesį rengiami festivaliai, miesto renginiai ir palankios oro
sąlygos.
Lankytojų skaičius Centre palyginimui pagal mėnesius :
liepa – 2 314 lankytojų,
rugpjūtis – 1 346 lankytojai,
birželis – 536 lankytojai,
gegužė – 300 lankytojų,
rugsėjis – 186 lankytojai.
2019 m. Centre apsilankė 589 turistai iš užsienio. Žemiau esančioje lentelėje pateikiame,
kaip kinta šalių TOP 5 – užsienio šalių turistų kaita per 2017/2018/2019 metus. Latvija išlieka
pirmoje vietoje, nors lankytojų skaičius po truputį ir mažėja. Latvių turistai grįžta į Anykščius ir po

antrą kartą, tai parodo, kad mes esame gerai žinomi šioje šalyje. Šiemet Estija pakilo į antrą vietą –
žymiai padaugėjo turistų iš šios šalies lyginant su praeitais metais. Daugėja ir lankytojų iš
Didžiosios Britanijos, jie pakilo į trečią vietą, ketvirtieji – lenkai. O rusų turistai pagal lankytojų
skaičių dabar užima tik penktą vietą, nes didėja šalių įvairovė ir žymiai daugėja turistų iš
kaimyninių šalių.
Eil. Nr.

2017

2018

2019

1.

Latvija

Latvija

Latvija

2.

Rusija

Vokietija

Estija

3.

Vokietija

Rusija

Didžioji Britanija

4.

Didžioji Britanija

Didžioji Britanija

Lenkija

5.
Nyderlandai
Suomija
TOP 5 užsienio šalių turistų kaita per 2017/2018/2019 metus

Rusija

4.2. Centro buveinė.
Nuo 2019 m kovo mėnesio persikėlėme į nuomojamas patalpas, esančias Šaltupio g. 15,
Anykščiai. Tai modernus ir erdvus biuras, kuriame galime kokybiškai teikti tiek turizmo, tiek verslo
informaciją, priimti lankytojus, teikti biuro paslaugas, organizuoti susirinkimus su Anykščių rajono
paslaugų teikėjais. Čia įrengėme krautuvėlę ir bendradarbiaujame su anykštėnais, kurie ką nors
gamina ar kuria ir nori prekiauti tais gaminiais mūsų krautuvėlėje.
Nuo balandžio iki lapkričio mėnesio nuomavome ir kitas patalpas Anykščiuose (A.
Baranausko a. 16B). Tai turistams strategiškai patogi vieta centrinėje miesto aikštėje. Šioje vietoje
teikėme ne tik nemokamą turistinę informaciją, bet ir prekiavome suvenyrais, gaiviaisiais gėrimais
ir ledais, čia visą parą veikė nemokamas belaidis internetas. Lankytojus kvietėme prisėsti pailsėti
šalia įrengtoje poilsio zonoje.
4.3. Centro ekskursijos.
2019 m. gido paslaugas užsakė 89 grupės. Daugiausia ekskursijų užsakinėjo darbo
kolektyvai, mokyklos, senjorų, užsienio studentų grupės. Pastebėjome, kad per šiuos metus
daugiausia ekskursijų užsakymų sulaukta iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio. 2019 m.
aktyviausi užsakomų ekskursijų mėnesiai – gegužė (17 ekskursijų), birželis (23 ekskursijos), liepa
(8 ekskursijos), rugpjūtis (7 ekskursijos), rugsėjis (6 ekskursijos), spalis (14 ekskursijų).
Rajone veiklą vykdė laisvai samdomi gidai bei 4 Centro specialistai, turintys gido
kvalifikaciją. 2019 m. bendradarbiavome su 5 laisvai samdomais gidais, kurie iš viso vedė 75
ekskursijas. Išanalizavus bendras ekskursijų užsakymo tendencijas, matome, kad atsirado poreikis
dviejų dienų ekskursijoms, išlieka aktualios pavienių asmenų, trumpos iki 2 val., pažintinės
ekskursijos.
4.4. Pramogų ir sporto centro „Kalita“ lankytojai
Pramogų ir sporto centras „Kalita“ – traukos objektas, veikiantis visus metus ir kiekvienais
metais pritraukiantis daug įvairaus amžiaus lankytojų.
Teikiamos paslaugos: rogučių atrakcionas, kalnų slidinėjimas, žaidimų automatasekskavatorius, vaikiškų automobilių aikštelė, lauko žaidimų aikštelė, prekyba ledais, užkandžiais,
gaiviaisiais ir karštaisiais gėrimais, suvenyrais. Pramogų ir sporto centro „Kalita“ lankytojams

nuolat teikiama turistinė informacija apie lankytinus rajono objektus, maitinimo ir nakvynės vietas
bei kitas rajone vykstančias pramogas.
2018–2019 m. slidinėjimo sezoną pradėjome 2018 m. gruodžio 1 d. ir pabaigėme 2019 m.
kovo 3 d. 2019 m. Pramogų ir sporto centras „Kalita“ sulaukė 5342 slidininkų. Tai yra 22,29 %
mažiau nei 2018 m. Taip yra todėl, kad dėl itin šiltos žiemos taip ir nepradėjome 2019–2020 m.
slidinėjimo sezono, nors jam techniškai buvome pasiruošę jau 2019 m. lapkričio mėnesį. Gruodžio
mėnuo yra pats pelningiausiais slidinėjimo centrams, kai šventiniu laikotarpiu dauguma slidininkų
atostogauja.
Šiek tiek augo rogučių atrakciono lankytojų skaičius. Lyginant su 2018 m. lankytojų
padaugėjo beveik 7 %.
Pramogų ir sporto centre „Kalita“ veikė vaikiškų mašinėlių aikštelė, mini ekskavatorius bei
vaikų lauko žaidimų aikštelė. 2019 m. pagrindiniame pastate įrengėme žaidimų vietą vaikams. Šios
papildomos pramogos paskirsto lankytojų srautus, sukuria pridėtinę vertę.
Atsižvelgiant į lankytojų pageidavimus buvo peržiūrėtas ir praplėstas kavinės prekių
asortimentas. Lankytojų patogumui buvo vizualiai patobulintos patalpos, sukurta jauki ir maloni
aplinka laisvalaikio praleidimui.
4.5. Turistinis autotraukinukas.
2019 m. traukinuku važiavo 17 010 asmenų. Autotraukinukas vežė keleivius nustatytais
maršrutais: Dainuvos slėnis – Medžių lajų takas ir Medžių lajų takas – Dainuvos slėnis. Taip pat
važinėjo mieste švenčių metu ir aplink miesto parką projekto „Kalėdų rezidencija 2019. Anykščiai“
laikotarpiu.
5. Viešųjų paslaugų verslui prieinamumo didinimas, sudarant galimybes verslą pradėti
ketinantiems asmenims ir naujoms įmonėms, lengvatinėmis sąlygomis gauti viešąsias
paslaugas, teikiant informaciją, konsultacijų ir mokymo paslaugas, praktinę pagalbą
smulkaus ir vidutinio verslo subjektams bei pradedantiesiems verslo subjektams.
Centras tenkina verslo aplinkos viešuosius interesus, efektyviai ir tinkamai išnaudojant
įstaigos turimus resursus ir potencialą taip prisidedant prie verslo aplinkos gerinimo Anykščių
rajone. Centro darbuotojai teikia verslo informaciją ir konsultuoja potencialius bei jau veiklą
vystančius verslininkus, organizuoja seminarus, mokymus, konkursus, verslo renginius bei siūlo
praktinę pagalbą: padeda įmonės steigimo, mokesčių, ES struktūrinių fondų, finansinės paramos ir
kt. klausimais. Teikia verslumo skatinimo, finansavimo galimybių konsultacijas bendruomenėms.
Savo tikslams pasiekti, Centras verčiasi įstatymų nedraudžiama veikla, kuri užtikrina
Anykščių rajono savivaldybės strateginiame 2019–2021 metų veiklos plane (patvirtintas Anykščių
rajono savivaldybės Tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. 1-TS-5) numatytų veiksmų
įgyvendinimą ir prisideda prie Kryptingo verslo vystymo ir investicijų pritraukimo programos tikslo
– patrauklios investicinės ir verslo aplinkos kūrimo. Centras vykdydamas veiklą užtikrino viešųjų
paslaugų verslui teikimą Anykščių rajone, teikė informacinę, konsultacinę, metodinę ir kitą paramą
verslo plėtros finansavimo šaltinių, potencialių rinkų paieškos, naujų technologijų diegimo ir kitais
verslo organizavimo klausimais asmenims ir veikiantiems verslo subjektams.
Teikiant viešąsias paslaugas visuomenei, bendruomenėms ir verslui, skatinamas naujų
įmonių kūrimasis, padedama jau veikiantiems SVV subjektams plėtoti veiklą. Vykdoma
informacijos apie verslo aplinkos pokyčius sklaida, skatinama verslo asocijuotų struktūrų ir
savivaldos bendradarbiavimas, organizuojami renginiai, skatinantys verslumą, verslininkų
kvalifikacijai kelti.
Informacijos teikimas Anykščių rajono visuomenei, bendruomenėms, verslo subjektams
temomis:

•
verslo pradžia;
•
verslo planavimas;
•
rinkodara;
•
įmonės valdymas;
•
finansų analizė, kontrolė ir valdymas;
•
finansavimo šaltiniai;
•
ES struktūriniai fondai;
•
darbo teisė;
•
informacinės technologijos ir jų panaudojimas;
•
informacijos paieška ir jos valdymas;
•
partnerių paieška;
•
personalo valdymas.
Verslo informacija teikiama žodžiu, elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu paštu,
tinklapyje www.infoanyksciai.lt bei Facebook paskyroje „Info Anykščiai verslo informacija“.
Konsultacijos. 2019 m. Centro darbuotojai suteikė 180 vnt. konsultacijų, fiziniams ir
juridiniams asmenims. Teikiamų konsultacijų tikslas – suteikti galimybę klientui aptarti ir spręsti
problemas, susijusias su verslo pradžia ar plėtra, atsakyti į aktualius verslo, finansų, mokesčių ar
kitus klausimus, suteikti metodinę pagalbą įvairiais verslo klausimais.
Konsultacijų temos:
•
verslo reguliavimo klausimai (verslo pradžia, juridinio asmens steigimas, licencijos ir
kt.);
•
juridinio asmens vidaus valdymo klausimai (vadyba, projektų valdymas, žmogiškieji
ištekliai ir kt.);
•
juridinio asmens aplinkos klausimai (rinkos analizė, vietinė ir regioninė konkurencinė
aplinka, partnerių paieška ir kt.);
•
kita praktinė ir konsultacinė pagalba įmonėms ir fiziniams asmenims (pagalba rengiant
ir atnaujinant verslo planus, verslo planų įgyvendinimo stebėsena, reklamos organizavimas,
finansavimo galimybės, paraiškų rengimas ir kt.).
Su Centro pagalba, įsikūrė nauji verslai – 8 vnt., kurie sukūrė 9 darbo vietas.
Renginių organizavimas. 2019 m. Centro darbuotojai organizavo mokymus (2 vnt.),
seminarus (5 vnt.), susitikimą, renginį „Verslo žiburiai 2019“, tarptautinį floristinių kilimų
konkursą, prekybą mugėse „Bėk bėk, žirgeli“, „Obuolinės“ ir miesto šventės metu.
Projektų paraiškų rengimas, projektų administravimas/ataskaitų rengimas. Centro
darbuotojai teikdami projektų paraiškų rengimo, projektų administravimo/ataskaitų rengimo
paslaugas parengė 11 vnt. projektų paraiškų paramai gauti iš įvairių fondų. Iš jų 9 vnt. 2019 m.
pabaigoje buvo paskirtas finansavimas. Administruoti projektai ar parengtos ataskaitos 7
projektams.
Projektinė veikla. 2019–2020 m. Centras su partneriais Anykščių švietimo pagalbos
tarnyba ir Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešąja biblioteka įgyvendina
Erasmus+KA1 projektą „Kritinio mąstymo bei medijų raštingumo kompetencijų svarba suaugusiųjų
švietėjui“. Projekto įgyvendinimo metu tobulinamos darbuotojų kompetencijos šiose srityse:
•
suaugusiųjų kritinio mąstymo ugdymo kompetencijos;
•
inovatyvių socialinių medijų panaudojimo suaugusiųjų mokyme kompetencijų
tobulinimas.

Biuro paslaugų teikimas. Centras teikia biuro paslaugas: spausdinimas, kopijavimas,
laminavimas, įrišimas, maketavimas. 2019 m. jų buvo suteikta 195.
Verslo ir investicinės aplinkos Anykščių rajone pristatymas. 2019 m. Centras dalyvavo 3
verslo renginiuose, kontaktų mugėse, kuriuose pristatė verslo ir investicinę aplinką Anykščių
rajone: kontaktų mugėje-parodoje Convene, konferencijose „Gazelė“.
Dalyvavimas renginiuose:
•
2019-10-04 – 2019-10-06 kartu su Anykščių rajono savivaldybės delegacija dalyvauta
diskusijoje ir seminare apie floristinių kilimų pynimo tradicijos įtraukimą į UNESCO nematerialaus
kultūros paveldo sąrašą Unejuve, Lenkijoje;
•
2019-10-10 IQ Forumas „Utena 2019. Regionų politika: nuo vizijų iki realybės“.
•
2019-11-20 Utenos miesto VVG organizuojamas renginių ciklas „Verslumo
iniciatyvos“ renginys „Švarologija: cleantech industrija – būdas uždirbti gelbėjant planetą“.
•
2019-11-20 edukacinė išvyka „Suaugusiųjų švietėjų bendradarbiavimo gerosios
patirtys“, Telšiai.
Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas.
Dalyvavo gebėjimų stiprinimo cikle. Projektas: praktinių mokymų ciklas ir renginiai, skirti
skatinti institucijų bendradarbiavimą ir stiprinti darbuotojų gebėjimus / The Cycle of Practical
Training and Events Fosterint Cooperation between Institutions and Capacity Building of
Employees (akronimas – Open Leadership, dalyvavo gebėjimų stiprinimo cikle.
Įgyvendinant Erasmus+KA1 projekto veiklas, 2019 m. lapkričio 23–30 dienomis, Centro
darbuotoja tobulino kvalifikaciją Skaitmeninės rinkodaros strategijos kursuose, FU International
Academy, Tenerifėje.
Tobulino komunikavimo užsienio kalbomis (rusų, anglų) kompetencijas. Kėlė kvalifikaciją
ir dalyvavo nuotoliniuose buhalterių rengimo kursuose.
6. Socialinio ir bendruomeninio verslumo stiprinimas Anykščių rajone.
Centras nuolat renka, kaupia, sistemina ir viešina informaciją apie bendruomeninio verslo
galimybes, kvietimus teikti projektinius pasiūlymus tiek rajono reikšmės, tiek nacionalinio lygio
projektams. Konsultuoja bendruomenių atstovus projektų rengimo, įgyvendinimo ir ataskaitų
teikimo klausimais. Kviečia bendruomenes dalyvauti Anykščių miesto mugėse ir prekiauti savo
produkcija. Centras bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerija, dalyvauja šios institucijos organizuojamuose renginiuose bei diskusijose dėl
nevyriausybinių organizacijų poreikių.
7. Renginių organizavimas.
2019 m. birželio 1 d. – Tradicinės kultūros ir žirgų sporto šventė „Bėk bėk, žirgeli!“ (mugės
organizavimas);
2019 m. liepos 26 d. – Anykščių miesto šventė (Tarptautinio floristinių kilimų konkurso,
turizmo skvero ir mugės organizavimas);
2019 m. rugsėjo 21 d. – Obuolinės (mugės organizavimas), Turizmo naktis;
2019 m. lapkričio 15 d. – „Verslo Žiburiai 2019“;
2019 m. gruodžio 7 d. – 2020 m. sausio 5 d. – Kalėdų rezidencija 2019. Anykščiai
8. Viešosios informacinės sistemos kūrimas ir miesto įvaizdžio rinkodaros vystymas,
tarpinstitucinio bendradarbiavimo plėtra.
2019 m. dar aktyviau vystėme bendradarbiavimą su VšĮ „We love Lithuaniai“. Jie buvo
vienas stipriausių turizmo rinkodaros partnerių Lietuvoje. Savo socialiniuose tinkluose ši įstaiga turi
daugiau nei 320000 sekėjų, administruoja turizmo naujienų portalą www.welovelithuaniai.lt,

kuriame viešinamos kelionių po Lietuvą naujienos. Visus metus aktyviai rašėme pranešimus
spaudai ir teikėme naujienas apie Anykščių kraštą, kuriuos mūsų partneriai platino savo kanalais ir
dalinosi su respublikine spauda.
2019 m ir toliau tęsėme Rytų Aukštaitijos (Ežerų krašto) bendradarbiavimą. Kartu leidžiame
leidinius užsienio kalbomis, dalyvaujame parodose, verslo misijose. Taip stiprinamas viso regiono
turistinis potencialas.
Siekiant užtikrinti naujausios informacijos sklaidą apie teikiamas paslaugas atnaujinama
naudinga informacija, palaikomas nuolatinis ryšys su turizmo paslaugų teikėjais Anykščių krašte.
Bendraujama elektroniniu paštu, telefonu, betarpiškai susitikimų, susirinkimų metu ar tiekėjams
atvykus į Centrą. Paslaugų tiekėjams teikiami pasiūlymai dėl turizmo objektų viešinimo,
informacijos sklaidos. Organizavome susirinkimus su skirtingų sektorių Anykščių rajono paslaugų
teikėjų grupėmis ir Anykščių rajono savivaldybės atstovais.
Nuolat bendradarbiavome su Anykščių rajono savivaldybės administracija. Centro atstovas
dalyvauja Turizmo komisijoje. Rengėme bendrus pasitarimus ir susirinkimus su kultūros ir meno
įstaigų vadovais. Bendradarbiavome rengiant kasmetinius didžiuosius renginius: „Bėk bėk, žirgeli“,
Anykščių miesto šventę, Obuolines, Turizmo naktį, Kalėdų rezidenciją ir kt.
Bendradarbiavome su Lietuvos ir užsienio turizmo informacijos centrais, muziejais, kelionių
ir turizmo agentūromis, komercijos organizacijomis, meno kolektyvais, kūrybinėmis ir sporto
organizacijomis. Labai svarbu kurti naudingus Anykščiams bendradarbiavimo ryšius, siekiant
kvalifikuoto ir aktyvaus partnerio įvaizdžio.
2019 m. Centras bendradarbiavo su VšĮ „Keliauk Lietuvoje“, Lietuvos turizmo plėtros
agentūra, Lietuvos turizmo asociacija, Lietuvos kaimo turizmo asociacija, Lietuvos turizmo
informacijos centrų asociacija, Lietuvos kurortų asociacija, Lietuvos ir užsienio turizmo ir verslo
informacijos centrais, savivaldybėmis, Lietuvos Respublikos ambasadomis užsienio šalyse.
Keitėmės informacija, dalyvavome renginiuose, seminaruose, konferencijose, pristatymuose.
Nuolat bendradarbiavome su kaimyninių rajonų turizmo ir verslo informacijos centrais.
Bendradarbiaujama su vietiniais paslaugų tiekėjais rengiant pažintinius turus ir verslo misijas,
turizmo resursų pristatymui. Dalyvaujame LTICA (Lietuvos turizmo informacijos centrų
asociacijos), NTVA (Nacionalinės turizmo verslo) veikloje.
Bendradarbiaujame su turizmo ir verslo sričių specialistus ruošiančiomis mokymo
įstaigomis, konsultuojame, dalyvaujame anketinėse apklausose, suteikiame reikalingą medžiagą
studentams, rašantiems darbus apie Anykščių rajono turizmo išteklius, priėmėme 3 praktikantus iš
Panevėžio bei Kauno kolegijų. Bendradarbiaujame su įvairiomis Anykščių rajone veikiančiomis
įstaigomis.
Nuolat bendravome su VšĮ „Versli Lietuva“ dėl smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo ir
informavimo galimybių. Teikėme informaciją apie investavimo galimybes Anykščiuose VšĮ
„Investuok Lietuvoje“. Pradėjome bendradarbiavimą projektinėje veikloje su Panevėžio prekybos,
pramonės ir amatų rūmais.
9. Centro teikiamų paslaugų gerinimas ir plėtra.
Centras nuolat atnaujina paslaugų spektrą ir ieško naujų būdų pritraukti kuo daugiau
lankytojų. Nuolat gerinama infrastruktūra ant Kalitos kalno, gerinama paslaugų kokybė.
Investuojama į darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir mokymą.
2019 m. teikiamos mokamos (komercinės) paslaugos:

•
Anykščių TVIC prekiauja informaciniais, reprezentaciniais leidiniais ir suvenyrais.
Populiariausia yra nemokamai dalinama informacija, lankytinų objektų schema, paslaugų teikėjų
kontaktiniai duomenys;
•
maršrutų sudarymas pagal individualius poreikius pavieniams turistams ir jų
grupėms. Visiems pageidaujantiems maršrutai paruošiami individualiai, dažniausiai tai būna
moksleivių grupės, bendruomenės, įvairūs kolektyvai;
•
gido paslaugų teikimas;
•
renginio organizavimo paslauga;
•
rogučių atrakcionas;
•
kalnų slidinėjimas;
•
mini ekskavatorius;
•
pasivažinėjimas turistiniu autotraukinuku;
•
vaisvandenių ir ledų pardavimas informaciniame taške miesto centre;
•
užkandinės veikla Pramogų ir sporto centre „Kalita“
•
mašinėlės-atrakcionai ant Kalitos kalno;
•
lauko ekrano reklama;
•
biuro paslaugų teikimas;
•
turto ir ploto nuoma;
•
verslo informacijos sklaidos renginiai;
•
paraiškos rengimo ir administravimo paslaugos;
•
prekyba suvenyrais mugėje prekybiniame namelyje „Kalėdų rezidencija 2019.
Anykščiai“.
10.2. viešosios įstaigos Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro gautos lėšos ir jų
šaltiniai per finansinius metus:
Nuosavos lėšos:
Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes: 296 271 Eur
Iš jų:
Kalnų slidinėjimo
32 048 Eur
Pasivažinėjimo atrakciono-vasaros rogučių
153 285 Eur
Žaidimų automato-mini ekskavatoriaus „Volvo“ EC 2 495 Eur
Atrakcioninės mašinytės
2 527 Eur
Ekskursijų
14 162 Eur
Leidinių, suvenyrų, ledų ir vaisvandenių pardavimas 28 968 Eur
ir kitos pajamos
Pramoginio traukinuko
21 794 Eur
Verslo informacijos sklaidos renginiai
198 Eur
Paraiškos rengimas
298 Eur
Lauko ekrano paslaugos
3 256 Eur
Biuro paslaugų pajamos
1 067 Eur
Ploto nuoma
479 Eur
Kitos pajamos
35 694 Eur
Iš viso nuosavų lėšų:
296 271 Eur
Finansavimo pajamos
147 726 Eur
Darbo rinkos užimtumo didinimo programa

IŠ VISO pajamų:

7463 Eur;
Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimas ir
finansavimas 1659 Eur;
Turizmo ir verslo programų vykdymui
75000 Eur;
Rinkodaros plano parengimo, programos
vykdymui 10000 Eur;
EU projekto vykdymas (registruotas
nusidėvėjimas) 53604 Eur
443 997 Eur

• Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšos
Turizmo plėtros programos vykdymo asignavimų
Viešųjų paslaugų verslui teikimo Anykščių rajone,
bendruomenių verslumo skatinimo, verslo aplinkos
gerinimo, vykdymo asignavimų
Rinkodaros plano parengimo ir monitoringo, programos
vykdymo asignavimų
Iš viso gauta lėšų:
Panaudota:
Atlyginimams ir soc. draudimo įmokoms
Dalyvavimas parodose , verslo misijos
Reklaminių skydelių talpinimas
Leidinių leidybai
Viešinimo kompanija (spauda, televizija radijas ir kita)
Turizmo dienai renginiai
Pažintinių turų organizavimas
Investicinės aplinkos viešinimas ir pristatymas
Nuoma TVIC
Poilsio zonos mieste įkūrimas
Renginio ,,Verslo žiburiai“ organizavimas
Ūkinės ir renginių aptarnavimo prekės paslaugos
Kvalifikacijos kėlimas
Įrangos eksploatavimas ir remonto darbai
Lektoriai, paslaugų sutartys
• Valstybės biudžeto lėšos
Darbo rinkos užimtumo didinimo programa
Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimas ir finansavimas
Iš viso gauta lėšų:
Panaudota:
Atlyginimams ir soc. draudimo įmokoms

45 000 Eur
30 000 Eur

10 000 Eur
85 000 Eur
30 408 Eur
13 266 Eur
500 Eur
15 359 Eur
3 776 Eur
500 Eur
648 Eur
2 048 Eur
4 885 Eur
2 658 Eur
2 823 Eur
1 661 Eur
460 Eur
3 838 Eur
2 170 Eur

7 463 Eur
1 659Eur
9 122 Eur
9122 Eur

•

10.3. Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ilgalaikį turtą per finansinius metus
(visa turto vertė):
Materialusis turtas:
Kompiuteris Lenovo V33-15, 201913075
718 Eur
Kompiuteris Lenovo V33-15, 201913075
718 Eur
Kalno vadovo patalpa
1 314 Eur
Grotuvas Novastar (lauko ekranui valdyti)
605 Eur
Kavinukės baldai- prekystalis
3000 Eur
Slidinėjimo padangų komplektas 10vnt. 3
2363 Eur
Slidinėjimo padangų komplektas 10vnt. 4
2655 Eur
Namelis surenkamas (kilnojamas)
1670 Eur
Namelis surenkamas (kilnojamas)
1670 Eur
Nematerialus turtas:
Programinė įranga CCLE,ALL,MILP.DRI112,MU
840 Eur
Iš viso įsigyta ilgalaikio turto:
15 553 Eur
10.5. Informacija apie viešosios įstaigos perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus
Įstaiga perleisto ilgalaikio turto neturėjo.
10.6. Viešosios įstaigos išlaidos per finansinius metus:
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina
38557 Eur
Darbuotojų išlaikymo
284 062 Eur
Nusidėvėjimo ir amortizacijos
114 884 Eur
Komunalinių paslaugų ir ryšių
16708 Eur
Komandiruočių
8535 Eur
Transporto išlaikymo
5616 Eur
Kvalifikacijos kėlimo
2365 Eur
Paprasto remonto ir eksplotavimo
2497 Eur
Nuomos
11297Eur
Reklamos sąnaudos
64512 Eur
Kitos veiklos sąnaudos
35253 Eur
Išlaidų iš viso:

584 286 Eur

10.7. Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:
Metų pradžioje – 21.
Metų pabaigoje – 26.
10.8. Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms
Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms – 120 332 Eur.
10.9. Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą:
Viešajai įstaigai Anykščių turizmo ir verslo informacijos centrui nuo 2016 liepos 28 d.
vadovauja direktorė Vilanda Reikalienė. Nuo 2017 m. liepos 30 d. įstaigos direktorė yra
vaiko auginimo atostogose, o jos funkcijas laikinai atlieka vyr. turizmo specialistė Kristina
Beinorytė.
Išlaidos
Išlaidų suma per 2019 metus Eur
Darbo užmokesčio
19 040

komandiruotės
266
netarnybinio automobilio naudojimo išlaidos
1 245
Iš viso: 20 551 Eur
10.10. Išlaidos kolegialiems organams.
Išlaidų kolegialiems organams nėra.
10.11. Centro dalininkai ir jų įnašų vertė finansinių metų pabaigoje ir praėjusių
finansinių metų pabaigoje
Centro dalininkas yra Anykščių rajono savivaldybė.
Dalininko įnašų vertė finansinių metų pabaigoje – 617 118,87 Eur.
Dalininko įnašų vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje – 617 118,87 Eur.
10.12. Išlaidos viešosios įstaigos dalininkui.
Viešosios įstaigos dalininkui išlaidų nebuvo.

Eil.
Nr.
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

11. Centro 2019 m. veiklos rezultatų vertinimas
Vertinimo kriterijai:
Vertinimo parametrų lentelė:
Vertinimo priemonės
Matavimo
2018 m. rodiklis 2019 m. rodiklis
pavadinimas
vienetas
Uždirbtos pajamos per metus
Eur
274 491
296 271
Teikiamų paslaugų skaičius
Vnt.
14
15
Suteikta gido paslaugų
grupių sk.
103
89
Anykščių rajono atstovavimas
Vnt.
8
8
turizmo parodose
Sukurtų naujų darbo vietų
Vnt.
3
5
skaičius
Suteiktų verslo konsultacijų
Vnt.
244 (valandos)
180
skaičius
(konsultacijos)
Organizuotų informacinių
Vnt.
8
9
seminarų, mokymų, susitikimų,
renginių verslui skaičius
Juridinių asmenų steigimas
Vnt.
5
8
Parengtos projektų paraiškos
Vnt.
8
11
Biuro paslaugų teikimas
Vnt
180
197
Administruoti projektai/
Vnt.
8
7
parengtos ataskaitos
Dalyvavimas verslo ir investicinę Vnt.
2
3
aplinką Anykščiuose
pristatančiuose renginiuose
Veiklos rezultatai, pasiekti vykdant savo, kaip asignavimų valdytojo, strateginį veiklos

planą.
12. Centro 2020 m. planuojamos veiklos ir pajamos
2020 m. pagrindiniai įstaigos tikslai ir uždaviniai nesikeis.
Planuojamos veiklos:

1. skleisti pažangias turizmo ir verslo idėjas visuomenėje, skatinti naujų technologijų ir
mokslo naujovių diegimą ir panaudojimą, didinti turizmo ir verslo sričių aktualumą, verslumą ir
žinomumą Lietuvoje ir tikslinėse užsienio šalyse;
2. rinkti, kaupti ir analizuoti statistinius duomenis apie Anykščių rajono turizmo ir verslo
paslaugas, verslo sąlygas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje, siekiant kuo efektyvesnių Įstaigos veiklos
rezultatų;
3. aktyviai dalyvauti kuriant ir formuojant turizmo ir verslo informacines sistemas,
rinkodaros programas, strategines rajono kryptis, turizmo ir verslo infrastruktūros plėtros planus;
4. nuolat stebėti turizmo ir verslo rinkas, vykdyti jų analizę, teikti išvadas ir siūlymus,
rengti strateginius planus;
5. teikti informavimo apie verslą, konsultacijų ir mokymų paslaugas, organizuoti turizmo ir
verslo sričių kvalifikacijų kėlimo mokymus ir seminarus;
6. organizuoti ir vykdyti įvairaus pobūdžio turizmo ir verslo renginius, seminarus,
konferencijas;
8. bendradarbiauti su kitomis paslaugų verslui tinklo įstaigomis, verslo asocijuotomis
struktūromis, paramą verslui teikiančiomis institucijomis Lietuvoje ir užsienyje, kurti partnerystės
ryšius;
9. bendradarbiauti ir dalyvauti įvairių nevyriausybinių organizacijų, asociacijų, sąjungų ir
kitų ne pelno siekiančių vietinių bei regioninių institucijų, susijusių su turizmu ir verslu, veikloje;
10. rengti ir įgyvendinti ar konsultuoti rengiant įvairius verslo plėtros ir investicinius
projektus ir programas finansuojamas iš nacionalinių, ES ir kitų šalių tarptautinių fondų ar kitų
finansavimo šaltinių;
11. pritraukti ar tarpininkauti pritraukiant Lietuvos ir tarptautinių organizacijų, įmonių,
fizinių asmenų, fondų ir programų lėšas bei techninę pagalbą Centro veiklai vystyti ir tikslams
pasiekti;
12. nuolat atnaujinti, rengti, leisti ir platinti įvairiose laikmenose reklaminius-informacinius
bei kartografinius leidinius;
13. administruoti Įstaigos interneto svetaines, viešinti Anykščių rajono turizmo ir verslo
naujienas, skleisti informaciją kitais visuomenės informavimo kanalais;
14. organizuoti ekskursijas, parduoti kompleksinius turizmo paketus (apgyvendinimo,
pramogų, muziejų ir ekspozicijų lankymo, maitinimo, edukacinių programų, transporto paslaugų);
15. organizuoti ir vykdyti prekybą informaciniais-reklaminiais leidiniais, suvenyrais bei
meno dirbiniais, kita vietos verslininkų produkcija;
17. vykdyti aktyvaus laisvalaikio, pramogų ir sporto veiklą;
16. tarpininkauti, užmezgant naudingus kontaktus tarp potencialių verslo partnerių ir
potencialių investitorių;
17. dalyvauti tarptautinėse turizmo ir verslo parodose, projektuose, seminaruose,
mokymuose bei kituose turizmo renginiuose;
18. organizuoti ir rengti Anykščių rajono turizmo ir verslo išteklių pristatymą potencialiems
partneriams, verslo struktūroms, Lietuvos ir užsienio žiniasklaidos atstovams, turizmo agentūrų,
turizmo ir verslo informacijos centrų atstovams;
19. organizuoti ir vykdyti kitas turizmo ir verslo informacijos paslaugas.
Planuojamos pajamos:
Šaltinis
Planuojamos pajamos Eur
Projektinė veikla
80 000,00

Pajamos už suteiktas paslaugas ir parduotas 200 000,00
prekes

L. a .direktoriaus funkcijas

Kristina Beinorytė

