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llendro.ii dalis

Turizmo informacijos centro (toliau - TIC) isteigimo data 1994 m. lapkridio 24 d.

Dz[kijos turizmo informacijos centro istatai iregistruoti 1995 m. kovo 8 d. Alytaus miesto tarybos

sprendimu 1998 metais biudZetine istaiga Dztkijos turizmo informacijos centras reorganizuota i
vieS4f 4 istaig4. Vie5oji istaiga Alytaus turizmo informacijos centras iregistruota 1998 m. gruodZio 1

d. Vie5osios istaigos Alytaus turizmo informacijos centro steigejas yra Alytaus miesto savivaldybe.

[staigos dalininke 2004 m. gruodZio 24 d. tapo Alytaus rajono savivaldybe. 2019 m. buvo du

istaigos dalininkai: Alytaus miesto savivaldybe ir Alytaus rajono savivaldybe.

Auk5diausias istaigos valdymo organas - visuotinis dalininkq susirinkimas. [staigos
kolegialus valdymo organas - valdyba. Valdyb4 sudaro trys dalininkq deleguoti atstovai. Alytaus

miesto savivaldybe deleguoja 2 valdybos narius, Alytaus rajono savivaldybe - 1 nari.

[staigos veikla yra reglamentuojama LR Vie5qiq istaigq, Turizmo istatymu, istaigos

istatais, patvirtintais 2016 m. sausio 2l d., strategines veiklos ir pletros planais, turizmo informacijos

Zenklo licencine sutartimi su Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijq ministerija, istaigos
klientq aptarnavimo standartais. Centro veikla priklausoma nuo Lietuvos turizmo strategijos,

istaigos dalininkq prioritetq.

2016-04-26 visuotinio dalininkq susirinkimo protokoluNr. SP-1 patvirtintas didZiausias

leistinas Alytaus turizmo informacijos centro pareigybiq skaidius - 6. [staigos dalininkes Alytaus

rajono savivaldybes pra5ymu 2010 m. rugsejo men. iregistruotas Alytaus turizmo informacijos

centro Daugq filialas, kuriame numatytos dvi pareigybes. Filialo veikla Siuo metu apsiriboja

informacijos teikimu seni[nijos patalpose (dirba 1 specialistas). 2017-03-2I valdybos protokolu Nr.

VP-3 patvirtintas pareigybiq s4raSas. Centre dirba 5 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

Nuo 2002 m. Alytaus TIC yra Lietuvos turizmo informacijos centry asociacijos narys.

2014 m. lapkridio menesi pasikeite Alytaus turizmo informacijos centro buveine ir
adresas. Alytaus miesto savivaldybe nutrauke sutarti del centro patalpq panaudos adresu Rotu5es a.

14 A, kuriose dirbo 18 metq, ir centras persikele ipatalpas S. Dariaus ir S. Gireno 1-33. Patalpq

plotas - 156,65 kv. m. Pasira5yta panaudos sutartis 10 metq. 2019 m. atlikta pastato renovacija.

Alytaus turizmo informacijos centro darbo laikas 2019 m. turistinio sezono metu

(birZelio 1 d. - rugpjfidio 31 d.) darbo dienomis nuo 8 iki 18 val., Sestadieniais - nuo 9 iki 16 val.,

sekmadieniais bei Svendiq dienomis - nuo 10 iki 15 val., geguZes ir rugsejo menesiais - darbo

dienomis nuo 8 iki 18 val., Se5tadieniais - nuo 9 iki 16 val. Ne turistinio sezono metu (nuo spalio 1

d. iki balandZio 30 d.) darbo dienomis nuo 8.30 iki 17.30 val.

Centro misija - rengti, teikti ir platinti patikim4 ir patraukli4 informacrj4 apie Alytaus

kra5to turizmo paslaugas, i5teklius ir vietoves, skatinant vidaus ir atvykstamqifiirizmq.
V5{ Alytaus turizmo informacijos centro strateginis tikslas - informacine veikla skatinti

vietini ir atvykstam qi turizmq Alytaus kra5te.

Pagrindines turizmo informacijos centro funkcijos yra rinkti, kaupti ir nemokamai teikti
informacij4 apie turizmo paslaugas, lankomus objektus ir vietoves, rengti, leisti ir platinti

informacinius ir kartografinius leidinius apie turizmo paslaugas, objektus ir vietoves, teikti turizmo

informacij4 internete ir kitais b[dais skleisti 5i4 informacija. Vykdant Sias funkcijas buvo igyvendinamos
Zemiau apra5ytos priemones.



V5[ Alytaus turizmo informacijos centro 2019 m. veiklos kryptys

1. UZtikinti V5[ Alytaus turizmo informacijos centro veikl4:

1.1 . Rinkti informacij4 apie turizmo produktus ir paslaugas Alytaus kra5te ir pritaikyti j4
turistams;
1.2. Teikti nemokam4 informacij4 apie turizmo produktus ir paslaugas Alytaus kra5te.

2. Vykdyti turizmo rinkodaros priemones:
2.1. Leisti ir platinti turistams skirtus leidinius.
2.2. Administruoti turizmo centro interneto svetaing.
2.3. Dalyvauti turizmo parodose.
2.4.Yykdyti turizmo informacijos sklaid4 internete ir spaudoje.

2.5. Dalyvauti Lietuvos turizmo rinkodaros projektuose.
2.6. Vykdyti ES finansuojam4 projekt4.

Alytaus turizmo informacijos centro 2019-qjq metg veiklos rezultatq vertinimas

[staigos 2019 m. veiklos programos vertinimo kriterijaus rodikliai yra: igyvendintq
rinkodaros priemoniq skaidius, turizmo informacijos centro lankytojq skaidius, i5leistq leidiniq
skaidius, turizmo parodq, kuriose pristatytas Alytaus kra5tas, skaidius.

Eit.
Nr.

Vertinimo priemonds pavadinimas Matavimo
vienetas

Planuotas
rodiklis

Pasiektas
rodiklis

I Ieyvendintu rinkodaros priemoniu skaidius Vnt. 6 6

2. Turizmo informaciios centro interesantq skaidius Zmoniu sk. 7500 9000

ISleisti leidiniai, skaidius Vnt. 6 6

4. Turizmo parodos, irlar muges, kuriose pristatlrtas
Alytaus kra5tas. skaidius

Vnt. 5 5

5. Kiti renginiai, kuriose pristatSrtas Alytaus kra5tas,

skaidius
Vnt. J 4

6. Internetinio tinklalapio lankytoi ai Skaidius Nenustatyta 62000
7. Iewendinamas ES finansuoiami proiektas Vnt. 1 1

8. Dalyvavimas kituose Lietuvos turizmo
rinkodaros proi ektuose

Vnt. Nenustatyta 4

Veiklo s r ezultatq paly ginimas 2 0 1 8-2 0 1 9 metai s

Rodikliai 2018 m. 2079 m. Pokytis

1. Lankytoiu skaidius 10960 9880 -1080

2. Ekskurs os
aa
JJ 34 +1

3. Ekskursi u dalyviq skaidius 7t0 860 +150

5. Proiektu skaidius 1 1 0

7 . Orsanizuotos konferenciios 0 1 +1

8. Dalyvavimas parodose, mugdse 5 5 0

1 1. Pristatymas kituose renginiuose 4 4 0

10. I5leista. atnauiinta leidiniu 7 6 -1

1 1. Internetinio tinklalapio lankytoiai 37257 62167 +24910

12.Parcnsta straipsniu 5 4 -1



La n ky to.j q :r pta rn avi m as tu rizm o infbrmaci.j os centre

2019 m. i Alytaus TIC kreipesi 9880 interesantq: virS 9 tukst. - centre, telefonu ir
elektroniniu pa5tu ie5kojg informacijos ir paslaugq Zmonds, 860 - ekskursijq dalyviai. I5 viso apie

8050 - Lietuvos gyventojq, 1830 - uZsienio valstybiq piliediq.

Lyginant su 2018 m. lankytojq skaidius 2019 m. beveik 10 procentq maZesnis. Nuo

liepos menesio vyko pastato rekonstrukcija, todel vis4 vasarq buvo apsunkintas patekimas i centro

patalpas, langq ir durq keitimo metu, nebuvo galima patekti, o lankytojai konsultuoti telefonu ir
elektroniniu pa5tu. Bet lyginant su2017 m. Lietuvos lankytojq skaidius 2018 m. buvo daugiau nei

30 procentq didesnis. Tam itakos turejo 2018 m. suvenyrq su Zenklus Alytus-Myliu pardavimas

centre bei Zaidimas ,,Surink Lietuv4o', kurio metu keliautojai skatinami aplankyti vis kit4

savivaldybg, ir tik joje gali lsigyti tos savivaldybes deliones dali - magnet4. Sis Zaidimas 2018 m.

padidino visos Lietuvos turizmo informacijos centry lankytojq skaidiq, o 2019 m. pirkejq dalis

sumaZejo.

2014-20I9 ru. Alytaus TICI interesantai
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2019 m. vyko viso pastato renovacija, patalpos buvo ap5iltintos iS lauko, pakeisti langai,

Sitdymo sistemos vamzdynas, buvo irengta didesne, ai5kesne reklama. Pusg metq vykg darbai

apsunkino ne tik patekim4 i centr4lankytojams, bet ir darbuotojq kasdienini darb4.

2014-2019 ru. TIC larrliytojq dinaurika

2O19 m.

2018 m.

20\7 m.

2016 m.

2015 m.

2014 rn.

A Ulslenlo

I Lletuvos

DidZioji Alytaus turizmo informacijos centro lankytojq dalis 2019 m. buvo Lietuvos
gyventojai - 8l %. 19 %TIC lankytojq sudare turistai i5 uZsienio, kaip ir 20i8 m. Ankstesniais
metais procentinis turizmo informacijos centro lankytojq pasiskirstymas buvo 75 ir 25 procentai.

10000



lietiuirl ir uZsienio lauliytojq TIC'e pasiskirstyuras 20 I9 ut

Lankytojq i5 uZsienio skaidius Alytaus turizmo informacijos centre nedidelis, nes mieste

nera tarptautines reik5mes turistiniq objektq. Manome, kad daugelis pravaZiuojandiq turistq i miest4

neuZsuka. Be to, didele dalis pravaZiuojandiq turistq mieste sustoja tik pavalgyti ar apsipirkti ir
turizmo informacijos centre neapsilanko. Centre apsilanko ir ne visi turistai, apsistojg

apgyvendinimo istaigose, kurioms dalinimui skirtus informacinius leidinius perduoda turizmo
informacijos centras.

Didelis turistq srauto Alytaus mieste sezoni5kumas. Lankytojq skaidius kasmet i5auga

vasaros turistinio sezono metu (geguZes - rugsejo men.) ir maZiausias Liem4.

Lauk:rto-iai i3 Lietur,os ir ttZsienio 2019 ttr.
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GeguZes ir rugsejo menesiais buvo daugiau ekskursijq dalyviq, birZelio menesi

ekskursijos ir miesto dienq Sventes lankytojai, rugpjtdio - spalio menesiais del gero oro Zmones

keliavo po Lietuv4. Liepos menesi buvo daug lietingq dienq, todel lankytojq srautas maZesnis.

UZsienio turistq sezoni5kumas pasikartoja kiekvienais metais - didZiausias lankytojq srautas birZelio

- rugpj[dio menesiais. Kitais menesiais didesnis uZsienio turistq srautas paprastai sutampa su

vykstandiais kulturos, sporto ar verslo renginiais. MaZiausia lankytojq i5 uZsienio i turizmo

informacijos centr4 uZsuko sausio -balandLio bei gruodZio menesiais.

Centro lankytojai buvo i5 visq Lietuvos regionq. Didele dalis lankytojq ie5kojo

suvenynl su Alytaus ir Lietuvos simbolika, Laidimo ,,Surink Lietuv4" magnetq bei Zemelapiq,

domejosi informacija apie Alytaus miest4 ir rajon4 Qankytinos vietos, parkai, istorija, m.tziqai ir
kita), turistiniq leidiniq, informacijos apie kultfiros ir sporto renginius, ivairiq istaigq ir
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organizacijq, domejosi apgyvendinimo paslaugomis ir kaimo turizmo sodybomis, mar5rutais,

informacija apie kitas patrauklias poilsiui ir turizmui Lietuvos vietoves ir kt. Vis daugiau lankytojq

buvo Seimos su vaikais. Ekskursijose dalyvavo moksleiviq ir suaugusiqjq grupes. Grupes lankesi

nuotykiq parke ,,Tarzanijao', Alitos paZintineje programoje, Panemunes dz[ko pirkioje, Piva5i[nq

amatq centre, RaiZiq medeteje, lanke Alytaus miesto centrq ir aukSdiausi4 Lietuvoje pesdiqjq ir
dviradiq tilt4

Lietuvos lanlrytojqpasiskirtymas pagal apsilankymo TIC tikslq 2019 m.

ekshrsijos,gi&i
9o/o ^

swmgai ir iemelapiai
33o/o

apie Alytaus rajonq
4o/o

Lankytojq pasiskirstymas pagal Salis prakti5kai i5liko pana5us, kaip ir ankstesniais

metais. Didesne centro lankytojq iS uZsienio dalis buvo pavieniai turistai, keliaujantys

automobiliais, dviradiais, motociklais ar kemperiais per Lenkijq, Lietuv4, o kartais ir Latvij4 bei

Estij4. Alytaus kra5te jie paprastai praleido 1-2 dienas. Kita lankytojq dalis - verslo turistai, atvykE

verslo reikalais i ivairias imones arba konferencijq, sporto, kulturos ir kitq renginiq dalyviai.

TIC lankytojrl pasiskirstyruas pagal Salis 2019 rn.
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Turistai i5 uZsienio daZniausiai ie5kojo informacijos ir leidiniq apie Alytaus miesto ir
rajono lankytinas vietas bei Lietuvos lankytinas vietas. Turistai teiravosi, kaip surasti vien4 ar kitq
juos dominandiq istaigq, parduotuvg ir pan., ieSkojo informacijos apie pramogas ir renginius,

maitinimo istaigas, ieskojo Zemelapiq, turistines literatDros ir suvenyrq. NemaZai lankytojq domejosi

poilsiu prie eZerq, vandens, dviradiq ir automobiliq turistiniais marSrutais, ie5kojo dviradiq nuomos

ir remonto, transporto nuomos paslaugas teikiandiq imoniq.

-l'uristq apklausa, statistiniq duomenq rengimas

Alytaus turizmo informacijos centro vykdo ir neoficialiq turizmo paslaugas teikiandiq

istaigq apklaus4. Vykdant 5i4 apklaus4 duomenys renkami elektroniniu pa5tu arba telefonu, o jq
patikimumo TIC negali vertinti.

Alytaus TIC atliktos apklausos duomenimrs,20lg m. ivairiose Alytaus miesto ir rajono

paslaugas ir pramogas (i5skyrus apgyvendinim4, maitinim4, nuom4) lankytojams teikiandiose

istaigose ir objektuose i5 viso iankesi apie 73 tlkst. vietiniq ir uZsienio lankytojq.

i\4uziejq ir ekspozicijrl. edukacinitl ir pa2intiuitl prograurtl ir
kitq plaurogq larrLytojai Alytaus tnieste
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Neoficialiais duomenimis 2019 m. Alytaus miesto muziejuose ir kituose objektuose

apsilanke virl 27 t[kst. lankytojq, i5 jq muziejuose ir ekspozicijose apsilanke vir5 23 t[kst.
lankytojq. Dar daugiau nei 7,7 ttkst. buvo sporto turistai, atvykg i3 kitq miestq ir uZsienio, kurie

Alytuje nakvojo nuo 1 iki 9 naktq (9,7 t[kst. nakvyniq).

Laukytojrl pasiskirstymas Alytats rniesto istaigose 20 I 9 ur.
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Centro atliekamos pramogas siiilandiq imoniq ir istaigq (nuotykiq parkas ,,Tarzaniia",

poilsio namq ,,Daugq sala" vandens batutq parkas, Zwinto biosferos rezervatas, Punios girininkijos

muziejus, A. Zmuidzinavidiaus memorialine sodyba, V. Jankausko akmenq ekspozicija, Piva5itinq

amatq centras, Kandenq bendruomends centras, Aloves ir Daugq amatq kiemeliai, Punios

Panemunes dztko pirkia, Punios ekspozicija, edukacines programas sillandios sodybos, oreiviq

klubai ir kt.) apklausos neoficialiais apytiksliais duomenimis 2019 m. Alytaus rajone apsilanke virS

38 ttkst. Zmoniq. Didesni nei 2018 m. lankytojq skaidiq leme i statistik4 itrauktos naujos

programos, nors pramogas lauke teikiantys verslininkai teige, kad buvo nepalankus oras vasaros

sezono metu.

Pramogt1, ekspozicijt1, eclukaciuitl pro$ alrq ir aurattl
centnl lanlrytojai Alytatrs rajone
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Daugiausiai lankytojq pritraukia nuotykiq parkas,,Tarzanrla'', Luvinto biosferos

rezervatas, PivaSi[nq amatq centras, vandens batutq parkas Dauguose bei Punios Panemunds dz[ko
pirkia ir ekspozicija, RaiZiq medete.

Lanlrytojq pasiskirstyutas Alytaus rajouo tttriauo paslattgas

teikiaudiuose otrjektuose 20I9 m.

Ypatingo susidomejimo ir lankytojq sulauke 2019 m. renovuotoje Butrimoniq

trikampeje aik5teje irengtas s[kurinis fontanas. Paskelbus straipsni apie fontan4 portale Delfi.lt

(informacij4 parenge TIC), Butrimonyse neoficialiais apytiksliais duomenimis per sezon4 apsilanke

apie 6000 Zmoniq.
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'l-uristq srautq apgyvendininto lstaigose analizd

Alytaus mieste Alytaus turizmo informacijos centro duomenimis 2019 metq pabaigoje

buvo 13 apgyvendinimo paslaugas teikiandiq istaigq. I5 jq 7 klasifikuotos apgyvendinimo istaigos
(2 vielbudiai, kuriems suteikta 3* kategorija, 3 viesbudiai, kuriems suteikta 2* kategor5air2 svediq

namai, kuriems suteikta 3* ir 2* kategorija). Neklasifikuojamas apgyvendinimo paslaugas teike 4

nakvynes paslaugq ir apartamentq nuomos paslaugos teikejai. Apgyvendinimo paslaugas teikia ir 2
bendrabudiai (27 kambariai ir 70 vietq), bei kambariq nuomos paslaugq teikejai, kuriq skaidius

kinta metq eigoje. Visose registruotose istaigose (i5skyrus kambariq nuom4 ir bendrabudius) i5 viso

yra 140 kambariq ir 280 vietq (i5 jq vieSbudiuose ir svediq namuose yra ll2 kambariq ir 220 vietq).

Statistikos departamento duomenimis 2019 m. Alytuje apsistojo 12547 svediai (22 proc.

daugiau nei 2018 m.).

Apgyvendinta sveiirl Alytaus urieste
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Svediq skaidius visose Alytaus apgyvendinimo istaigose (Statistikos dep. duomenys)

I5 jq miesto vie5budiuose ir svediq namuose buvo apsistojE 9122 svediai (5,25 proc.

daugiau nei 2018 m.) - 5033 Lietuvos gyventojaiir 4089 uZsieniediai.

Apgyvendirrtq svecitl skaiiius Alytaus utiesto
vie5buiiuose ir svecirl uauluose
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Statistikos departamento duomenimis 2019 m. Alytaus mieste apsistojusiems

suteikta 31109 nakvynes (44 proc. daugiau nei 2018 m.). I5 jq vie5budiuose ir svediq

apsistojusiems svediams 2019 m. suteikta 19252 nakvynes (3,5 proc. daugiau nei 2018

10093 Lietuvos gyventojq nakvynes ir 9166 uZsieniediq nakvynes.

svediams

namuose

m.). Is jq

Suteikta nakrryuiq Alytaus tuieste
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Nakvyniq skaidius visose Alytaus apgyvendinimo istaigose (Statistikos dep. duomenys)

I5 jq viesbudiuose ir svediq namuose apsistojusiems svediams 2019 m. suteikta

nakvynes (3,5 proc. daugiau nei 2018 m.). I5 jq 10093 Lietuvos gyventojq nakvynes ir
uZsieniediq nakvynes.

Suteikta nakr,ynitl Alytaus vieSbuiitrose ir sveditl rafiIuose
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Daug apgyvendintq svediq privadiose apgyvendinimo istaigose sudare 2019 m. Alytuje
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42,6

Vie$buditl ir sveditl namrl uwuerirl il viehl tEiurtrunas
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Numeriq ir vietq uZimtumas Alytaus m. viesbudiuose ir svediq namuose (Statistikos dep. duomenys)

Alytaus rajone 2019 m. uZregistruota 1 paslaugq teikejas, turintis dvi klasifikuojamas

apgyvendinimo istaigas - 2 viesbudiai, kuriems suteikta 4* kategorija (Dzukijos dvaras) ir 3*

kategorija (Dzfikijos dvaras. Oficina). Bendrai juose yra20 kambarir4 ir 40 vietq.

Alytaus rajone Valstybines vartotojq teisiq apsaugos tamybos apgyvendinimo paslaugq

registre registruoti 45 neklasifikuojamq apgyvendinimo paslaugq teikejai, i5 jq 39 - kaimo turizmo

sodybos. Kaimo turizmo sodybose btlo 237 kambariai ir apie i050 nakvynes vietq.

Dalis kaimo turizmo sodybq nevykde veiklos. Apklausos neoficialiais apytiksliais

duomenimis 2019 m. Alytaus rajono kaimo turizmo sodybose apsilanke apie 22,8 tukst. svediq

(duomenis pateike 63 procentai registruotq kaimo turizmo sodybq).

Svediq skaidius Alytaus rajouo kainto truiauo sodybose
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Svediq skaidius Alytaus rajono kaimo turizmo sodybose (TIC duomenys)

Valstybines vartotojq teisiq apsaugos tarnybos apgyvendinimo paslaugq registro ir
turizmo informacijos centro duomenimis rajone apgyvendinimo arba kambariq nuomos paslaugas

teikia vir5 50 paslaugq teikejq: 39 kaimo sodybos, 1 turistine stovykla, 2 poilsio namai,3 nakvynes

paslaugq teikejai, 2 bendrabudiai, 7 sodybq ir kambariq nuomos paslaugq teikejai. Kitose

neklasifikuojamose apgyvendinimo istaigose apklausos neoficialiais apytiksliais duomenimis vir5

42kambariai ir 220 vietq, i5 jq 23 kambariai ir 180 vietq yra poilsio namuose, kur dalis didele dalis

apgyvendinimo vietq pritaikytos tik turizmo sezonui. Bendrabudiuose yra 80 kambariq ir 360 vietq,

kambariq ir sodybq nuomos paslaugas teikiandiose istaigose dar vir5 80 kambariq ir 200 vietq.
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Taigi, i5 viso Alytaus rajone yra vir5 430 kambariq ir apie 1,5 t[kst. apgyvendinimo vietq, kuriq

dalis veikia tik vasaros sezono metu.

Poilsio namuose, bendrabudiuose ir kitose kambarius nuomojandiose istaigose 2019 m.

apsistojo apie 3,4 tlkst. svediq. 2019 m. Alytaus rajone visq turistq apgyvendinimo paslaugas

teikiandiq istaigq paslaugomis naudojosi apie 26 t[kst. svediq, tame tarpe uZsienio svediq apie 1

tukst. Duomenis apie 2019 m. apsilankiusius svedius centrui pateike 33 apgyvendinimo paslaugq

teikejai.

Sveiitl skaidius Alytaus raj ouo apgyveudiuiuro istaigose
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Svediq skaidius visose Alytaus rajono apgyvendinimo paslaugas teikiandiose istaigose (TIC duomenys)

Svediq nakvyniq skaidius visose apgyvendinimo paslaugas teikiandiose istaigose
apytiksliais apklausos duomenimis buvo apie 39 tflkst. Tadiau Sis skaidius netikslus, nes dalis svediq

buvo vienadieniai lankytojai, o tikslios apskaitos paslaugq teikejai neveda.

Tiksliai apskaidiuoti Alytaus rajone apgyvendintr4 turistq skaidiaus negalima, nes ne

visos kaimo turizmo sodybos ir poilsiavietes teikia duomenis Statistikos departamentui, o pagal Siuo

metu galiojandi4 metodik4 bendrabudiuose (kurie teikia apgyvendinimo paslaugas) ir kitose

patalpas nuomojandiose istaigose apsistojantys svediai i Statistikos departamento apgyvendinimo

istaigq statistikq nepatenka visai. Statistikos departamentas nepateikia duomenq ir apie Alytaus

rajone veikiandioje vaikq vasaros stovykloje apgyvendintq svediq skaidiq.

Interneto svetain0s www.alytusinfb.lt administravimas

2019 m. buvo administruojama Alytaus TIC intemetine svetaine www.alytusinfo.lt.
Kadangi senasis svetain6s adresas pladiai paplitgs, abu adresai alytusinfo.lt ir alytus-tourism.lt yra

palaikomi. Kiekvien4 menesi suvedami renginiai, naujienos, renginiq blokelyje keidiamos afiSos.

Puslapyje veikia pagrindiniq renginiq kalendorius, socialinis tinklalapis facebook.

2019 metais svetaineje informacijos ie5kojo 62,4 tikst. lankytojai, i3 jt4 62,2 tukst. -
unikal[s lankytojai i5 114 Saliq. Puslapiq perZi[rq skaidius - 165,7 ttkstandiq.

DaZniausiai ie5komos temos - renginiai, lankytinos vietos, pramogos, kaimo turizmas,

viesbudiai, baseinai ir pirtys, kambariq nuoma, piliakalniai, parkai, gamtos paminklai, tiltai,
edukacines programos, poilsiavietes, architekt[ros vertybes, muziejai, mar5rutai, skulptlros ir
paminklai, ekskursijos, maitinimo istaigos ir kt.
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Rodiklis 2018 m. 2019 m.
Lankytoiai 41487 62362

UnikalDs lankvtoiai 37257 62167

Puslapiu perZi[iros 113 349 165734

Salys 89 114

DidZiausiais svetaines tankytojq srautas ankstesniais metais buvo birZelio - rugpjrldio

menesiais. Vasari didZiausi4 lankytojq srautq leme reklamos kampanija intemete. Vidutini5kai

lankytojai perZi0rejo 1,98 puslapio. Daugejo ie5kandiqjq informacijos mobiliuose irenginiuose.

Svetaiues wr,mv,alyhrsiufo.lt lanLytojai 20I8 -20I9 ru.
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Svetaines www. alytusinfo. lt lankytoj ai pagal m ene sius

PaieHka 2019 m. 2018 m. 2017 m.
Mobiliuose irensiniuose 23.663 (6t.23 %\ 19830 (s1.1%\ 21729 (44 %\
Kompiuteriuose 13,662 (35.35 %\ 17314 @4"6%\ 2274s (st.3 %)
PlanSetese 1"323 C.42%\ 1662 @3 %\ 2299 (4,7 %)

Informacijos svetaineje ieskojo 114 Saliq interneto lankytojai. Apsilankymai i5 Lietuvos

sudaro 88,5 %. Daugiausiai paieskq i5 Vilniaus, Kauno, Alytaus, Klaipedos, Siauliq, PaneveZio,

Marijampoles. Daugiau nei 63 0/o interneto svetain6s lankytojq ieikojo informacijos lietuviq kalba,

vir5 30 o/o - angh4kalba, virs 3 0Z - rusq kalba, 1,3 yo - lenkq kalba ir 0,4 o/o - vokiediq kalba.

Svetaines lankytojai pagal Salis

Eil. Nr. Salis Ansilankvmai 2019 m.
I Lietuva 5s5s6
2. JAV 2044
J. DidZioii Britaniia 1027

4. Lenkiia 816

5. Vokietiia 294

6. Rusiia 2s3

7. Norvesiia 23s
8. Latviia 224
9. Airiia 177

10. Baltarusiia 174

ll Svediia ts2
12. Prancuiziia 139
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DidZiausia svetainds lankytojq dalis nukreipta per paieskos sistemas. Pagal iejimo i
tinklatapi Saltinius populiariausia buvo Google paie5ka, www.alytus-tourism.lt ir www.alytusinfo.lt

tiesio giai, nukreipianty s tinklalapiai, so cialiniai tinklai.

Turistams skirtq informaciniq ir kartografiniq leidiniq apie Alytaus regionq leidyba

2019 m. turizmo informacijos centras parenge ir i5leido 6 vnt. skirtingq r[Siq leidiniq

lietuviq, anglq, rusq, lenkq kalbomis. Bendras i5leistq leidiniq tiralas - 16000 vnt.

Pavadinimas Tiraias Pastabos

BroSiDra,,Alytaus gidas" 4000 vnt.
,A.2 formato, lietuviq, anglq, lenkq kalba

Lankstinukas,,Alytus pdsdiomis" 5000 vnt. ,A'3 formato. lietuviu anslu, rusu kalba
Lankstinukas,,Dviradiu po Alytr4" 2000 vnt. ,A'3 formato. lietuviu. anslu kalba.
BroSifra .,Piva5iiinai" 1000 vnt. A4l3 formato, lietuvig kalba
BroSiura,,Butrimonys'o 2000 vnt. A4l3 formato, lietuviq, anglq kalba.
BroSifira ..Miroslavas'o 2000 vnt. A4l3 formato, lietuviq, anglq kalba.

4LI?US

2019 m. centro i5leisti leidiniai

I5leisti leidiniai skirti dalinimui istaigoms ir orgarrizacijoms, parodoms ir verslo

misijoms uZsienyje bei Lietuvoje, ivairiuose kituose renginiuose, vie5budiams bei turizmo

agenttroms. Parengti tekstai Lietuvos neigaliqiq draugijos iSleistam leidiniui apie lankytinas vietas Alytaus

kra5te.

l)alyvavinlas tarptautinise ir nacionalindse turizmo parodose, verslo misijoseo

mugdse ir kituose renginiuose

2019 m. Alytaus kra5to turizmo i5tekliai ir paslaugos pristatyti 5 tarptautinese turizmo

parodose. Sausio 25-27 dienomis Vilniaus ,,Litexpo" parodq rlmuose vyko 7-oji tarptautine sporto

turizmo ir laisvalaikio paroda,,Adventuro20lg*. Alytaus turizmo informacijos centras bendrame

Alytaus kra5to stende pristate mfisq kra5to turizmo i5teklius ir paslaugas: lankytinas vietas,

muziejus, edukacinius uZsiemimus, pramogas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugq teikejus ir t.t.
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Tarptautineje specializuotoje turizmo sporto ir laisvalaikio parodoje ,,Adventur' 2019"

Vasario 1-3 dienomis Poznanes (Lenkija) parodq centre vyko tarptautine turizmo

paroda TOUR SALON 2019 Stendo lankytojams buvo pasakojama apie Alytaus kraSt4, jo

lankytinas vietas. Alytaus turizmo informacijos centras kartu su Elko (Luko) miestu vykde bendrq

projekt4 ,,Paveldui draugiSko turizmo Lietuvos ir Lenkijos pasienyje skatinimas" Q'{r. LT-PL-2S-

165), todel parodose Vilniuje ir Poznaneje bendrame stende pristate Alytaus kraito ir Elko kultUros

ir gamtos paveldo objektus.

Parodose Poznaneje ir Var5uvoje

Alytaus kra5to turizmo i5tekliai ir paslaugos pristatyti tarptautinese turizmo parodose

uZsienyje: Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje, kur buvo irengti bendri Lietuvos turizmo informacijos

centrq ir turizmo paslaugq teikejq stendai.
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Parodose Rygoje ir Taline

Turizmo informacijos centras parenge Alytaus kra5to pristatymus, kurie buvo pristatyti

kontaktq mugese Lietuvoje ir Lenkijoje, Centro darbuotojos skaite kitus prane5imus ir paskaitas

konferencijose, mokyklose ir kt.
2019 m. turizmo informacijos centras dalyvavo ir ivairiose atvirose miestq Sventese ir

renginiuose: kaimo turizmo asociacijos sezono atidaryme, miesto Sventeje Alytuje, Vilniaus

,,Sostines dienose", Kauno ,,Hanza dienose". Turizmo parodose bei ivairiose Sventdse buvo

i5platinta vir5 7 ttkst. informaciniq leidiniq.

Alytaus kra5to turizmo paslaugq ir i5tekliq pristatymas

M6nuo Vieta Renginys
Tarptautinds turizmo parodos

Sausis Vilnius Tarotautine turizmo paroda Adventur' 20 1 9"
Vasaris Rvsa (Latviia) Tarptautine tur zmo paroda,,Balttour' 2019*
Vasaris Poznand Oenkiia) Tarptautine tur zmo paroda,,Tour salon' 2019*
Vasaris Talinas Gstiia) Tarptau ne turizmo paroda,,Tourest'20 1 9"
Lapkritis Var5uva (Lenkija) Tarptaut nd turizmo paroda,,TT Warsaw 2019"

Mus6s ir kitos Svent6s

GesuZes Kaunas Turizmo gatve Sventdie ,,Hanza dienos" (su palapine)

BirZelis Alytus Alytaus miesto Svente (su palapine)

Liepa Klaipeda Turizmo satve J[ros Sventeie (su palapine)

Rugpjutis-rugsejis Vilnius Turizmo gatve Sventdje ,,Sostines dienos" (su palapine)

Infoturai
Spalis Alvtus Siauliq kra5to turizmo profesionalq info turas Alytuje

Kiti pristatvmai, paskaitos

Vasario 12 d Alytus Paskaita Alytaus profesinio rengimo centro
moksleiviams. Dalyviu 45.

Vasario 15 d. Alytus Paskaita Alytaus miesto vie5osios J. Kundino bibliotekos
Pirmoio Alytaus filiale. Dalyviu 21.

Vasario 21 d. Alytus Alytaus kra5to pristatymas Lietuvos ir Lenkijos konferencijoje

,,Paveldui draugiSko turizmo Lietuvos ir Lenkijos
oasienvie skatinimas". Dalyviu 50.

Vasario 23 d. Vilnius Knvsu museie informaciia apie TIC paslaugas

Vasario 15 d. Alytus 2 paskaitos LDK Birutes ulonq bataliono bendruomenei:
GeguZes 30 d. ,,AS esu lietuvis ir taiyra mano garbe'

Karininkas Antanas Juozapav idius",,,ulona i Alfiuie 1927 -

7939 m.". Dalyviq 78.

GruodZio men. Alytus 3 paskaitos moksleiviams, pasirinkusiems turizmo ir
kulinarii os pamokas. Dalyvll 32.
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Alytaus TIC Kaune, Klaipedoje, Vilniuje vykusiose Sventese ir mugese

flhskursiiq organizavintaso mar5rutq k[rimas

Centro gide 2019 metais pravede 34 (2018 m. - 33, 2017 m. - 39) ekskursijas ir
turistinius zygius po Alytaus miest4 ir rajon4 pagal uZsakymus ir centro iniciatyva. Ekskursijose ir
Zygiuose dalyvavo virS 850 mokiniq ir suaugusiqjq. Dalis ekskursijq uZsakoma kreipiantis tiesiogiai

i gidus, nes Alytuje dirbantys laisvai samdomi gidai veda ekskursijas savarankiSkai. Gana daug

kelioniq organrzatoriq patys veda ekskursijas po Alytaus miest4 ir rajon4, bandydami sumaZinti

keliones ka5tus. Centro gide konsultuoja ir pritaiko mar5rutus pagal kiekvienos grupes poreikius.

Centro vyr. specialiste sukDre 2 mar5rutus: ,,Akmeninis mar5rutas Alytaus kra5te", ,,Ie5kant
praeities. Zy dai Alytuje" .

Dalyvavimas pro.iektuose

2019 m. baigtas igyvendinti Interreg Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sien4

programos finansuojamas projektas ,,Paveldui draugi5ko turizmo Lietuvos ir Lenkijos pasienyje

skatinimas". Projekto parei5kejas - vie5oji istaiga Alytaus turizmo informacijos centras, partneris

Elko miesto (Lenkija) savivaldybe. Projekto metu i5leista elektronine knyga, sukurtas videoklipas,

dalyvauta 2 turizmo parodose, sukurtas 1 baneris ir vyko 1 menesio reklamine kampanija intemete,

organizuota bai giamoj i konferencij a Alytuj e.
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Centras dalyvavo Alytaus apskrities savivaldybes jungiandiq turizmo mar5rutq

Zenklinimo projekte - renge Alytaus miesto ir rajono informaciniq stendq informacij4, tikrino
apra5ymus, derino vietas, parenge tekstq ARSA projekto stendui apie Butrimoniq aik5tg.

Kita inlbrmaci"jos sklaida

Alytaus rajono Svendiq ir kitq kulturos renginiq informacija kiekvien4 reklamuojama

intemetineje svetaineje www.alytusinfo.lt, kur yra sukurtas renginiq blokas bei kalendorius. Centras

aktyviai bendrauja su Ziniasklaida rengiant straipsnius apie Alytaus kraSto lankytinas vietas ar

teikiant informacij4 Zumalistams. Parengti 4 straipsniai, 4 prane5imai spaudai. Parengta ir pateikta

informacija Alytaus miesto ir rajono savivaldybems apie ivairius lankytinus objektus, tradiciniq
amatt4 centrus, kino studijai "Vldeometra" pateikta informacija apie Kurnenq mokykl4.

Centras aktyviai dalyvavo bendruose rinkodaros projektuose su kitomis organizacijomis.

www.pamatyklietuvoje.lt ir 5v. Jokfibo kelio Lietuvoje savivaldybiq asociacijai parengta medLiaga

Sv. Joktbo kelio atkarpoms Punia - Alytus, Alytus - Miroslavas, Miroslavas - Meteliai ir Alytus -
Merkine, parengta ir pateikta medZiaga apie Alytaus kra5to fontanus, o 2 fontanai, i5rinkti i
graZiausiq fontanq de5imtuk4 (Butrimoniq ir Alytaus Senamiesdio skvero) sulauke daug

Ziniasklaidos demesio. Nacionalines turizmo skatinimo agentlros ,,Keliauk Lietuvoje" rinkodaros

priemonems parengta medliaga apie Seimq turizmqlietuvoje, Prezidentini marSrut4 Lietuvoje (buvo

itraukti Butrimonys), Saltojo karo pedsakus Alytaus kra5te, kulinarini mar5rut4, mitologines vietas.

Kartu su AMS ir walk15 sudarytas mar5rutas walk15 ejimo trasai #myliueiti.

Laidos "Maisto kelias" filmavimas Alytuje ir DzDkijos dvare
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Straipsniai ir laidos, parengti bendradarbiaujant su ivairiais informaciniais portalais, Ziniasklaida

Priemone Tema/straipsnis Nuoroda (iei vra)
www.kapamagrti.lt GraZiausi fontanai Lietuvoj e www.pama|vklietuvoj e. lt/keliones/topai/ graziaus iu-

fontanu-l ietuv oie-tool 0 1266

www.kapamat)ti.lt Piligrimq kelias Lietuvoje.
Atkarpos:

Alytaus
naujienos

"MankStinam kojas ir
baigiam bumbeti, kad
Ah.tuie nieko ndra".

Alytaus
naujienos

"Penkios vietos
Alytuje, kur galima
save palepinti i5kyla
gamtoie".

https ://www. alytausnauj ienos. ltlpen-kios-vie-tos-aly-tu-
j e-kur-ga-1i-ma-sa-ve-pa-1e-pinti-ky-la-gam-j e

Alytaus
naujienos

"Nustebti priversiandiq
Alytaus kra5to lankytinq
obiektu a5tuntukas".

Alytaus
nauiienos

"Akmeninis mar5rutas
Alytaus kra5te"

lrytas.lt I5rinktas graZiausias
fontanas Lietuvoje:
aplankvkite dar Siemet!

www. lrytas.ltlbustas/mano-
er dv el20 19 I 08/3 1 /news/isrinktas-graziausias-fontanas-
lietuvoj e-aplankykite-dar-siemet-- 1 1 6 I 5486 I

15min.lt I5rinktas graZiausias fontanas
Lietuvoje

www. 1 5min.|tlpasaulis-kiseneje/naujiena/per-
lietuva/i srinktas-graziausias-fontanas-1 ietuv oje - 642 -

1 195508#

15min.lt GraZiausios atokvepio vietos
gamtoje keliaujant po
Dznkiiqtinka ne tik i5kvlai

www. 1 5min.ltlgyvenimas/nauj iena/laisvalaikis/graziausi
os- atokvepio-vieto s- gamtoj e-keliauj ant-po-dzukij a-

tinka-ne-tik-iskylai-1 038- I 167 7 86

Delfi.lt Naujas turistq taikinys
Lietuvoje - iSskirtinis
fontanas

www.delfi .ltlkeliones/po-lietuva/nauj as-turistu-taikinys-
lietuvoj e- isskirtinis-fontan as. d? id:8 I 620 499

Delfi.lt I5rinktas graZiausias fontanas
Lietuvoie

www. de1fi . ltlmiestai/alytus/isrinktas-graziausias-
fontanas-lietuvoj e.d?id:82 1 3 028 1

www.tv3.lt GraZiausi fontanai Lietuvoje.
Vaizdas atima1ada.

www.tv3. ltlnauj iena/gyvenimas/ 1 005 5 28 I graziausi-

fontanai- lietuvoj e-vaizdas- atima- zada

TV3 televizija Laida,,Maisto kelias.
Dzukija" (Alytus, Dzfikijos
dvaras. Tarzaniia\

htlps ://play.tv3. ltlmaisto-kelias-
I 03 3 1 3 40?fbclid=lwAMATwwrRONFiADr6B3QLbz
SpuuB_H 1 qFAmNj e_-YekN46udhXkmqWZuEM

www.lrt,lt ,rKur nuvykti per Sventines
dienas: 10 Lietuvos objektq,
kurie nepaliks iiisu abeiingu"

https://www.lrt.ltlnaujienos/gyvenimas/1 3/1 05 1 06 llkur-
nuvykti-per-sventines-dienas- 1 0-lietuvos-obj ektu-kurie-
nepaliks-j usu-abej ingu

www.lrt.lt ,,Zemes gelmiq stebuklai
Salia m[sq: 10 Saltiniq,
kuriuos noresite aplankyti
dar kartq"

1r

https://www.lrt. ltlnauj ienos/gyvenimas/ 13 I 1 05 1992/ zem
es-gelmiu-stebuklai-salia-musu- 1 0-saltiniu-kuriuos-
noresite-aplankyti- ir- dar-karta

LRT LRT televizijos laidoje

,,Labas rytas" ir,,Panorama".
LRT radijo laidoje ,,Lietuvos
diena" pasakojimas apie A.
Juozapavidiu.

FM99 ,,Pasauling turizmo dien4
paZinkime Alytq iSmaniai"

http ://www.fm99. ltlpasauline-turizmo-diena-pazinkime-
alytu-ismaniai/
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Nauias turistq taikinys Lietuvoje - isskirtinis fontanas
(43)
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Alytals rajone esanaauoso Butimonyse aiemet pastatylas ,{ .t
iSskkinio diiaino lontanas jau vllioja pknuosius turislus. S0kuri
Binrenantis fontanas ned'deho mi€stelio gyv€ntoj!s L sveaius driuoiia
nuo b{ielio Oradiios.

tI,
Alytaus kra5tas pristatomas Ziniasklaidoje, internete

Kval ilikaci.ios k6li mas

Centro darbuotojos kvalifikacij4 kele Lietuvos turizmo informacijos centry asociacijos,

V5{ ,,Keliauk Lietuvoje" turizmo specialistams skirtuose, viesqjq pirkimq, buhalterines apskaitos

seminaruose ir kituose renginiuose. Privalomas darbuotojq kvalifikacijos kelimas yra numatytas

sutartyje del Zenklo ,,Turizmo informacija'o naudojimo.

2019 m. pusg metq vykg pastato renovacijos darbai apsunkino ne tik patekim4 icentr4
lankytojams, bet ir darbuotojq kasdieninf darb1. Tadiau jau metq pabaigoje patalpos tapo Siltesnes ir
labiau tinkamos darbui biure.
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Gautas finansavimas, Saltiniai ir i5laidos

{staigos dalininkai yra Alytaus miesto savivaldybe ir Alytaus rajono savivaldybe.

Dalininkq ina5ai: Alytaus miesto savivaldybe - 5561 Eur, Alytaus rajono savivaldybe - i448 Eur.

I5 viso dalininkq ina5ai - 7009 Eur.

2019 m. istaiga i5 Alytaus miesto savivaldybes neatlygintinai gavo ilgalaikio
materialiojo turto uZ 782 Eur. Nuo 2019 m. sausio 1 d. istaigai tapus vieSojo sektoriaus subjektu

buvo nura5ytas neatitinkantis VSAFAS reikalavimq ilgalaikis materialusis turtas uZ 16448 Eur.

VieSosios istaigos Alytaus turizmo informacijos centro pajamos i5 flkines komercines

veiklos 2019 m. sudard 15314 Eur:

Tikslinio fi nansavimo Saltinis Likutis
2018-12-31

2019 m.
gautas

finansavimas

2079 m.
panaudotas

finansavimas

Likutis
2019-12-31

1 2 J 4

Alytaus miesto savivaldybes programa 52270 52270 0

Alvtaus raiono savivaldvbes Drosrama 14600 14600 0

ES projekto LT-PL-2S-1 65
finansavimas

3947
5275 3947 5275

ES projekto LT-PL-2S-165 AMS skirta
apvvartinems leSoms

10954 t0954 0

I5 viso 3947 83099 8t77t 5275

ISlaidu straipsnis

Alytaus
miesto

savivaldybe

Alytaus
rajono

savivaldybe

ES projektas
LT-PL.2S-

165

Viso

Darbo uZmokesdiui 3s999 8s00 2046 46545

Socialiniam draudimui 595 200 36 831

Rv5iu oaslausoms 674 674

Patalpu iSlaikvmui 3123 3123

Prekems" spaudiniams 525 525

Komandiruotems 898 400 4078 5376

Kvalifikaciios kelimui 280 280

Dalyvavimui parodose 1629 170s 1 930 5264

Sales nuoma 120 120

Proiekto vieSinimui 870 870

Maitinimo paslaugoms r2t4 1214

Leidybai 4014 3414 7428

Internetinio puslapio palaikymui, reklamai 1897 381 3509 5787

Audito paslaugoms 847 1 098 1945

Kitoms paslaugoms 1789 t789

I5 viso s2270 14600 14901 81771



20t7-20t9

Eil.
Nr.

Gaunamq pajamq Saltiniai
2017m.

pajamos,

Eur

2018m.
pajamos,

Eur

2019 m.
pajamos,

Eur

1. Pajamos uZ parduotas prekes (suvenyrai ir kt.) 1 398 19 622 14s61

2. Pajamos uZ ekskursijq vedim4 762 632 666

J. Kitos pajamos 390 87

I5 viso 2160 20644 1s314

m.

2019 m. [kines komercinds veiklos s4naudos sudare ll45l Eur: parduotq prekiq

savikaina - 7184 Eur, darbo uZmokestis ir socialinis draudimas - 1493 Eur, ilgalaikio turto

nusidevejimo s4naudos - 645 Eur, kitos s4naudos (banko paslaugos, reklamos, reprezentacines,

[kio prekems ir kt.) -2129 Eur.
2019 m. gauta62Eur GPM pagal Labdaros ir paramos istatym4.
I5 viso istaigos s4naudos per finansinius metus - 96000 Eur (iskaitant suteiktq paslaugq

savikain4, nusidevejimo s4naudas, kitas veiklos s4naudas). S4naudos darbo uZmokesdiui ir
socialiniam draudimui sudare 46781 Eur.

Darbuotojq skaidius metq pradZioje - 5, metq pabaigoje - 5. Vasaros sezono metu buvo

priimtas 1 darbuotojas 1 menesiui pagal terminuot4 darbo sutarti.

[staigos vadovais laikomi istaigos direktore ir vyriausioji buhaltere. S4naudos valdymo

i5laidoms -23363 Eur.
Vie5osios istaigos Alytaus turizmo informacijos centro direktore Lena Valentaite-

Gudzinevidiene. Direktorei 2019 m. priskaidiuota 16921 euras darbo uZmokesdio. Komandiruotes

i5laidq i5moketa 519 Eur.

ISvados

Vie5oji istaiga Alytaus turizmo informacijos centras 2019 m. dirbo kryptingai,

stengiantis igyvendinti uZsibreZtus tikslus, reprezentuodama Alytaus mieste ir rajone esandias

lankytinas vietas, leisdama leidinius, Zemelapius, dalyvaudama parodose ir projektineje veikloje.

Pastebima, kad populiareja {staigos reklamuojamos turistines paslaugos - ekskursijq ir edukacijq

organizavimas, aktyvios pramogos, bendradarbiaujant su Alytaus verslininkais, kitais paslaugq

teikejais, {staiga gali pasiDlyti nemalai aktyvaus poilsio, edukacijq, ekskursijq vietq, tarpininkauti

organizuoj ant ekskursij as ir i5vykas.

Direktore Lena Valentaite-Gudzinevidiener


