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                                            PATVIRTINTA 

                                                                                     VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“ 

                                         direktoriaus 2020  d. įsakymu Nr. 3V- 

 

VŠĮ „LAZDIJŲ TURIZMO INFORMACINIS CENTRAS“  

2020 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 

I. BENDROJI INFORMACIJA 

 

VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“ (toliau – Lazdijų TIC) veiklos planas 2019 

metams parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos 

Respublikos turizmo įstatymu, VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“ metinio veiklos plano 

rengimo, keitimo ir stebėsenos tvarkos aprašu, patvirtintu VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“ 

direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3V-17 „Dėl viešosios įstaigos „Lazdijų turizmo 

informacinis centras“ naujos redakcijos metinio veiklos plano rengimo, keitimo ir stebėsenos tvarkos 

aprašo patvirtinimo“, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais ir Lazdijų TIC įstatais. 

Lazdijų TIC veiklos planas apibrėžia Lazdijų TIC veiklos tikslus, uždavinius, numato veiklos 

rezultatus. Lazdijų TIC veiklos planas parengtas atsižvelgiant į Lazdijų rajono savivaldybės 2020-

2022 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą 2020 m. vasario 28 d. Lazdijų rajono savivaldybės 

tarybos sprendimu Nr. 5TS-259 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos 

plano patvirtinimo“. 

Aplinkos ir išteklių analizė. Turizmo informacijos paslaugų teikimas yra 

reglamentuotas Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme. Pagrindinės turizmo informacinio centro 

funkcijos yra rinkti, kaupti ir nemokamai teikti informaciją apie turizmo paslaugas, lankomus 

objektus ir vietoves, leisti ir platinti turistinius ir kartografinius leidinius, teikti duomenis 

Nacionalinei turizmo informacijos sistemai. 

• Stiprybės: patirtis informacijos sklaidos ir pristatymo srityje; sukurta ir plėtojama turistams 

skirta informacijos svetainė, Lazdijų kraštas pristatomas Lietuvos miestų šventėse, vietinėse 

ir tarptautinėse turizmo parodose.  

• Silpnybės: neefektyvus turizmo patalpų ir lauko ekrano išnaudojimas, neišnaudojamas 

žemės sklypas prie Lazdijų TIC (Janaslavo k. 10, Lazdijų sen., Lazdijų r. sav.). 

• Galimybės: efektyvus ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimas viešajai turizmo 

infrastruktūrai sukurti; palankios geografinės padėties išnaudojimas.  

• Grėsmės: klientų didėjantys poreikiai – už mažą kainą reikalauja aukštos kokybės, kitos 

nenumatytos grėsmės (pvz. įvairūs pavojingi gyvybei virusai) įtakojančios turistų srautus. 

• Įstaigos misija: rengti, teikti ir platinti patikimą ir patrauklią informaciją apie Lazdijų rajono 

savivaldybės turizmo paslaugas, išteklius ir vietoves, skatinti vidaus ir atvykstamąjį turizmą. 
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II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

 Lazdijų TIC įstatuose numatyta, jog Lazdijų TIC tikslai yra turizmo informacinių ir 

rinkodaros paslaugų plėtra, turizmo Lazdijų rajono savivaldybėje skatinimas ir populiarinimas.  

 Lazdijų TIC pagrindinės veiklos sritys: 

• turizmo informacijos apie Lazdijų rajono savivaldybę rinkimas, kaupimas ir nemokamas 

teikimas; 

• turizmo informacijos sklaida ir viešinimas Lietuvoje ir tikslinėse tarptautinėse rinkose; 

• turizmo paslaugų teikimas; 

• informacinių ir kartografinių leidinių apie turizmo paslaugas, objektus ir vietoves rengimas, 

leidimas ir platinimas; 

• turizmo infrastruktūros tyrimai; 

• turizmo reikmėms skirtų duomenų bazių, informacinių sistemų, interneto puslapių kūrimas 

ir plėtra, įsijungimas į tarptautinius turizmo interneto portalus, duomenų bazes ir internetinius 

puslapius, specialiųjų kompiuterinių programų kūrimas ir (ar) įdiegimas, siekiant pagerinti 

informacijos teikimą bei skatinti turizmo paslaugų ir produktų vartojimą; 

• Lazdijų rajono savivaldybės, kaip turizmo regiono, įvaizdžio gerinimas; 

• kitos turizmo viešinimo, populiarinimo kampanijos ir renginiai; 

• konsultavimo ar patariamojo pobūdžio paslaugos turizmo srityje; 

• turizmo informacinių stendų ir ženklų įrengimas ir (ar) dalyvavimas juos rengiat; 

• turizmo plėtros programų ir projektų rengimas ir (ar) dalyvavimas juos rengiant; 

• vietovės turizmo išteklių ir turizmo paslaugų teikėjų duomenų tvarkymas, kaupimas ir 

atnaujinimas bei šios informacijos teikimas Nacionalinei turizmo informacijos sistemai. 

Lazdijų TIC pagrindiniai uždaviniai:  

• plėtoti turizmo infrastruktūrą; 

• skatinti turizmo paslaugų plėtrą; 

• formuoti patrauklų Lazdijų rajono savivaldybės įvaizdį Lietuvoje ir užsienyje; 

• skatinti gamtos ir kultūros paveldo objektų panaudojimą turizmo reikmėms. 

Kiti uždaviniai: 

• skatinti vietinį ir atvykstamą turizmą Lazdijų krašte; 

• konkurencingų Lazdijų turizmo produktų ir paslaugų pardavimo skatinimas;  

• sukurti infrastruktūrą ir palankesnes sąlygas plėtoti ramų bei aktyvų poilsį, kultūrinį, 

ekologinį turizmą; 
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• skatinimas turizmo darnios plėtros, turizmo infrastruktūros plėtros orientavimas į rekreacinių 

gamtos ir kultūros turizmo išteklių gausias vietoves bei jų išsaugojimas; 

• pritaikyti naujausias informacines technologijas turizmo informacijos sklaidai. 

• tobulinti turizmo planavimą ir administravimą; 

• plėtoti turizmo sektoriaus žmogiškuosius gebėjimus;  

• plėtoti viešąją turizmo infrastruktūrą: 

• plėtoti viešąją aktyvaus poilsio turizmo infrastruktūrą; 

• skatinti kaimo turizmo, rekreacinės žvejybos ir tradicinių amatų plėtrą. 
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III. TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, VEIKLŲ IR ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ 

 

Tikslas. Didinti turistų srautus rajono savivaldybėje.  

1 uždavinys: Plėtoti turizmo infrastruktūrą. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Pasiekimų indikatorius Pasiekimų laikas Atsakingi 

vykdytojai 

Asignavimai 

(Eur) 

1. Suorganizuoti 

ekologinę 

akciją/plaukimą 

baidarėmis Baltosios 

Ančios upe, 

populiarinant 

Lazdijų krašto 

vandens turizmo 

paslaugas. 

Suorganizuota ekologinė 

akcija/plaukimas baidarėmis 

Baltosios Ančios upe, 

populiarinant Lazdijų krašto 

vandens turizmo paslaugas. 

Iki 2020 m. 

rugpjūčio 31 d. 

Lazdijų TIC 

direktorius  

 

 

 

 

 

 

 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui. 

Skelbimo parengimas. 

Parengto skelbimo viešinimas 

vietinėje spaudoje, skelbimų 

stenduose, interneto 

svetainėje www.lazdijai-

turizmas.lt ir www.lazdijai.lt, 

bei socialiniuose tinklapiuose. 

Akcijos dalyvių registracija  

ir akcijos organizavimas. 

Skelbimo 

parengimas ir 

viešinimas ne 

vėliau kaip likus 2 

savaitėms iki 

valymo akcijos 

pradžios.  

 

Dalyvių 

registracija ir 

akcijos 

organizavimas iki 

2020 m. rugpjūčio 

31 d. 

Ramūnas 

Zdanavičius 

 

Valdas Žička 

 

Simona 

Bagdanavičienė 

 

 

1. Plakatų 

parengimas ir 

spausdinimas, 

renginio 

organizavimo 

išlaidos 150.00 

Eur 

2. Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui. 

 

Straipsnio apie įvykusį 

plaukimą/akciją parengimas ir 

jo viešinimas rajoninėje 

spaudoje arba jos 

Ne vėliau kaip 1 

savaitė po akcijos 

pabaigos. 

Jolita Bakšaitė 

 

Agnė 

Vaitkevičiūtė 

1. Straipsnio 

spausdinimas 

spaudoje 40 Eur. 

http://www.lazdijai-turizmas.lt/
http://www.lazdijai-turizmas.lt/
http://www.lazdijai.lt/
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internetiniuose tinklapiuose, 

socialiniuose tinkluose ir 

Lazdijų TIC internetiniame 

tinklapyje.  

2. Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui. 

 

2. Įrengti 

dviratininkams 

skirtas informacines 

nuorodas/rodykles ir 

informacinius tentus 

Kalniškės mūšio 

pažintiniame take 

Kalniškės miške. 

Irengti automobilių 

stovėjimo vietas 

Kalniškės mūšio 

pažintinio tako 

pradiniame taške. 

Įrengtos dviratininkams 

skirtos informacinės 

nuorodos/rodyklės ir 

informaciniai tentai Kalniškės 

mūšio pažintiniame take 

Kalniškės miške. Irengtos 

automobilių stovėjimo vietos 

Kalniškės mūšio pažintinio 

tako pradiniame taške. 

 

Iki 2020 m. 

birželio 30 d. 

 

 

 

Lazdijų TIC 

direktorius 

 

 

 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui. 

 

Organizuoti dviratininkams 

skirtų informacinių 

nuorodų/rodyklių ir 

informacinių tentų Kalniškės 

mūšio pažintiniame take 

Kalniškės miške gamybą ir 

įrengimą. Organizuoti 

automobilių stovėjimo vietų 

Kalniškės mūšio pažintinio 

tako pradiniame taške 

įrengimą. 

Iki 2020 m. 

birželio 30 d. 

 

 

 

Rima Petrauskienė 

 

Jolita Bakšaitė 

 

Simona 

Bagdanavičienė 

 

Agnė 

Vaitkevičiūtė 

 

Žydrūnas 

Vasiliauskas 

 

Ramūnas 

Zdanavičius 

 

Valdas Žička 

Informacinių 

nuorodų/rodyklių 

ir tentų gamyba 

600 Eur. 

 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui. 
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3. Suženklinti 2 

Lazdijų rajono 

savivaldybės 

dviračių maršrutus 

Suženklinti 2 Lazdijų rajono 

savivaldybės dviračių 

maršrutai. 

Iki 2020 m. 

gruodžio 31 d. 

 

 

 

Lazdijų TIC 

direktorius 

 

 

 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui. 

 

Organizuoti 2 dviračių 

maršrutų Lazdijų rajono 

savivaldybėje ženklinimą. 

Iki 2020 m. 

gruodžio 31 d. 

 

Rima Petrauskienė 

 

Jolita Bakšaitė 

 

Simona 

Bagdanavičienė 

 

Agnė 

Vaitkevičiūtė 

 

Žydrūnas 

Vasiliauskas 

 

Ramūnas 

Zdanavičius 

 

Valdas Žička 

Maršrutų 

ženklinimas 300 

Eur. 

 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui. 

 

 

2 uždavinys. Skatinti turizmo paslaugų plėtrą. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Pasiekimų indikatorius Pasiekimų laikas Atsakingi 

vykdytojai  

Asignavimai 

(Eur) 

1. Atlikti turizmo 

paslaugų teikėjų, 

Metelių ir Veisiejų 

regioninių parkų 

lankytojų centrų ir 

Lazdijų krašto 

Atlikta turizmo paslaugų 

teikėjų, Metelių ir Veisiejų 

regioninių parkų lankytojų 

centrų Lazdijų krašto 

muziejaus  apklausa apie 

turistų ir lankytojų srautus 

Iki 2020 m. kovo 

31 d. 

Lazdijų TIC 

direktorius 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui. 
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muziejaus apklausą 

apie turistų ir 

lankytojų srautus 

Lazdijų rajono 

savivaldybėje 2019 

m. 

Lazdijų rajono savivaldybėje 

2019 m. 

Atlikti turizmo paslaugų 

teikėjų  apklausą apie turistų ir 

lankytojų srautus Lazdijų 

rajono savivaldybėje 2019 m. 

 

Iki 2020 m. kovo 

31 d. 

Žydrūnas 

Vasiliauskas 

 

 

 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui. 

Atlikti Metelių ir Veisiejų 

regioninių parkų lankytojų 

centrų  apklausą apie turistų ir 

lankytojų srautus Lazdijų 

rajono savivaldybėje 2019 m. 

 

Iki 2020 m. kovo 

31 d. 

Ramūnas 

Zdanavičius 

 

 

 

Atlikti Lazdijų krašto 

muziejaus apklausą apie turistų 

ir lankytojų srautus Lazdijų 

rajono savivaldybėje 2019 m.  

 

Iki 2020 m. kovo 

31 d. 

Ramūnas 

Zdanavičius 

 

 

 

Surinktą informaciją 

paskelbti Lazdijų TIC 

tinklapyje. 

Iki 2020 m. kovo 

31 d. 

Žydrūnas 

Vasiliauskas 

 

 

 

2. Suorganizuoti ne 

mažiau kaip 3 

žygius Šv. Jokūbo 

piligrimų keliu, 

populiarinant 

Lazdijų krašto 

pėsčiųjų maršrutus.  

Suorganizuoti ne mažiau kaip 3 

žygiai Šv. Jokūbo piligrimų 

keliu Lazdijų rajono 

savivaldybės teritorijoje, 

populiarinant Lazdijų krašto 

pėsčiųjų maršrutus. 

Iki 2020 m. 

birželio 30 d.  

 

Lazdijų TIC 

direktorius  

 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui. 
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Ne mažiau kaip 3 žygių Šv. 

Jokūbo piligrimų keliu Lazdijų 

rajono savivaldybės teritorijoje 

organizavimas, populiarinant 

Lazdijų krašto pėsčiųjų 

maršrutus. 

 

 

Dalyvių 

registracija ir 

žygių 

organizavimas iki 

2020 m. birželio 

30 d. 

Ramūnas 

Zdanavičius 

 

Valdas Žička 

 

Simona 

Bagdanavičienė 

 

1. Žygių 

organizavimo 

išlaidos 50.00 Eur 

2. Žygių dalyvių 

maitinimas 150.00 

Eur. 

2. Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui. 

 

3. Suorganizuoti 

vasaros sezono 

atidarymo 

renginį/išvyką 

Lazdijų krašto 

turizmo paslaugų 

teikėjams. 

Suorganizuotas vasaros sezono 

atidarymo renginys/išvyka 

Lazdijų krašto turizmo 

paslaugų teikėjams. 

Iki 2020 m. 

gegužės 29 d. 

Lazdijų TIC 

direktorius 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui. 

Kvietimų į sezono atidarymo 

renginį/išvyką parengimas. 

Kvietimų turizmo paslaugų 

tiekėjams ir kitiems 

renginio/išvykos svečiams 

išsiuntimas. 

 

 

 

Kvietimų 

parengimas ir 

išsiuntimas ne 

vėliau kaip likus  

3 savaitėms iki 

sezono atidarymo 

renginio/išvykos 

pradžios.  

 

Agnė 

Vaitkevičiūtė 

 

Ramūnas 

Zdanavičius 

 

 

 

1. Kvietimų 

spausdinimas, ir 

kt. 

renginio/išvykos 

organizavimo 

išlaidos 550.00 

Eur 

2. Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui. Dalyvių registracija  

ir sezono atidarymo 

renginio/išvykos 

organizavimas. 

 

Dalyvių 

registracija ir 

sezono atidarymo 

renginio/išvykos 

organizavimas iki 

2020 m. gegužės 

29 d. 

Rima Petrauskienė 

 

Jolita Bakšaitė 

 

Simona 

Bagdanavičienė 

 

Agnė 

Vaitkevičiūtė 
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Žydrūnas 

Vasiliauskas 

 

Ramūnas 

Zdanavičius 

 

Valdas Žička 

Viešinimo straipsnis po 

renginio rajoninėje spaudoje, 

socialiniuose tinkluose ir 

Lazdijų TIC tinklapyje. 

Ne vėliau kaip 1 

savaitė po 

renginio/išvykos 

pabaigos. 

Jolita Bakšaitė 

 

Agnė 

Vaitkevičiūtė 

 

1. Straipsnio 

spausdinimas 

spaudoje 40 Eur. 

2. Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui. 

4. Suorganizuoti 

vasaros sezono 

uždarymo 

renginį/išvyką 

Lazdijų krašto 

turizmo paslaugų 

teikėjams. 

Suorganizuoti vasaros sezono  

uždarymo renginį/išvyką 

Lazdijų krašto turizmo 

paslaugų teikėjams. 

Suorganizuotas 

vasaros sezono  

uždarymo 

renginys/išvyka 

Lazdijų krašto 

turizmo paslaugų 

teikėjams. 

Iki 2020 m. 

lapkričio 30 d. 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui. 

Kvietimų į sezono  uždarymo 

renginį/išvyką parengimas. 

Kvietimų turizmo paslaugų 

tiekėjams ir kitiems 

renginio/išvykos svečiams 

išsiuntimas. 

Kvietimų į sezono  

uždarymo 

renginį/išvyką 

parengimas. 

Kvietimų turizmo 

paslaugų 

tiekėjams ir 

kitiems 

renginio/išvykos 

svečiams 

išsiuntimas. 

Kvietimų 

parengimas ir 

išsiuntimas ne 

vėliau kaip likus  

3 savaitėms iki 

sezono  uždarymo 

renginio/išvykos 

pradžios.  

 

1. Kvietimų 

spausdinimas, ir 

kt. 

renginio/išvykos 

organizavimo 

išlaidos 550.00 

Eur 

2. Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui. 
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Dalyvių registracija  

ir sezono  uždarymo 

renginio/išvykos 

organizavimas. 

 

Dalyvių 

registracija  

ir sezono  

uždarymo 

renginio/išvykos 

organizavimas. 

 

Dalyvių 

registracija ir 

sezono  uždarymo 

renginio/išvykos 

organizavimas iki 

2020 m. lapkričio 

30 d. 

 Viešinimo 

straipsnis po 

renginio 

rajoninėje 

spaudoje, 

socialiniuose 

tinkluose ir 

Lazdijų TIC 

tinklapyje. 

Ne vėliau kaip 1 

savaitė po 

renginio/išvykos 

pabaigos. 

1. Straipsnio 

spausdinimas 

spaudoje 40 Eur. 

2. Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui. 

5. Suorganizuoti ne 

mažiau kaip du 

dviračių žygius  

Suorganizuoti ne mažiau kaip 

du dviračių žygiai Lazdijų 

rajono teritorijoje. 

Iki 2020 m. spalio 

30 d. 

Lazdijų TIC 

direktorius 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui. 

 

Dviračių žygių maršruto 

sudarymas. Skelbimų 

parengimas.  

Skelbimų 

parengimas ne 

vėliau kaip likus 2 

savaitėms iki 

dviračių žygių 

pradžios.  

Ramūnas 

Zdanavičius 

 

Žydrūnas 

Vasiliauskas 

 

 

 

1. Skelbimų 

spausdinimas ir 

kitos žygių 

organizavimo 

išlaidos 200.00 

Eur 

2. Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui. 

 
Parengtų skelbimų viešinimas 

vietinėje spaudoje, skelbimų 

stenduose, interneto svetainėje 

www.lazdijai-turizmas.lt ir 

www.lazdijai.lt, bei 

socialiniuose tinklapiuose. 

Skelbimų 

viešinimas ne 

vėliau kaip likus 2 

savaitėms iki 

dviračių žygių 

pradžios. 

Agnė 

Vaitkevičiūtė 

 

Simona 

Bagdavičienė 

 

http://www.lazdijai-turizmas.lt/
http://www.lazdijai.lt/
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Dviračių žygių dalyvių 

registracija  

ir žygių organizavimas. 

 

Dalyvių 

registracija ir 

dviračių žygių 

organizavimas iki 

2020 m. spalio 30 

d. 

Jolita Bakšaitė 

 

Ramūnas 

Zdanavičius 

 

Žydrūnas 

Vasiliauskas 

Straipsnių apie įvykusius 

dviračių žygius parengimas ir 

jų viešinimas rajoninėje 

spaudoje, socialiniuose 

tinkluose ir Lazdijų TIC 

tinklapyje.  

Ne vėliau kaip 1 

savaitė po dviračių 

žygių pabaigos. 

Jolita Bakšaitė 

 

Agnė 

Vaitkevičiūtė 

1. Straipsnių 

spausdinimas 

spaudoje 80 Eur. 

2. Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui. 

6. Suorganizuoti žygį 

Kalniškės mūšio 

pažintiniu taku 

Suorganizuoti žygį Kalniškės 

mūšio pažintiniu taku 

Iki 2020 m. 

gruodžio 31 d. 

Lazdijų TIC 

direktorius 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui. 

 

Skelbimo parengimas.  Skelbimo 

parengimas ne 

vėliau kaip likus 2 

savaitėms iki 

žygių pradžios.  

Ramūnas 

Zdanavičius 

 

Žydrūnas 

Vasiliauskas 

 

 

 

1. Skelbimo 

spausdinimas ir 

kitos žygio 

organizavimo 

išlaidos 100.00 

Eur 
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Parengto skelbimo viešinimas 

vietinėje spaudoje, skelbimų 

stenduose, interneto svetainėje 

www.lazdijai-turizmas.lt ir 

www.lazdijai.lt, bei 

socialiniuose tinklapiuose. 

 

Skelbimo 

viešinimas ne 

vėliau kaip likus 2 

savaitėms iki 

dviračių žygių 

pradžios. 

Agnė 

Vaitkevičiūtė 

 

Simona 

Bagdavičienė 

 

 

2. Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui. 

 

Žygio dalyvių registracija  

ir žygio organizavimas. 

 

Dalyvių 

registracija ir 

žygio 

organizavimas iki 

2020 m. gruodžio 

31 d. 

Jolita Bakšaitė 

 

Ramūnas 

Zdanavičius 

 

Žydrūnas 

Vasiliauskas 

Straipsnio apie įvykusį žygį 

parengimas ir jo viešinimas 

rajoninėje spaudoje, 

socialiniuose tinkluose ir 

Lazdijų TIC tinklapyje.  

Ne vėliau kaip 1 

savaitė po dviračių 

žygių pabaigos. 

Jolita Bakšaitė 

 

Agnė 

Vaitkevičiūtė 

1. Straipsnio 

spausdinimas 

spaudoje 40 Eur. 

2. Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui. 

7. Parengti ir išleisti 

virtualų teminį 

Lazdijų rajono 

savivaldybės 

leidinį/žemėlapį 

populiarinantį 

turizmo išteklius 

Parengti ir išleisti virtualų 

teminį Lazdijų rajono 

savivaldybės leidinį/ žemėlapį 

populiarinantį turizmo išteklius 

 

Iki 2020 m. 

gruodžio 31 d. 

Lazdijų TIC 

direktorius 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui. 

 

http://www.lazdijai-turizmas.lt/
http://www.lazdijai.lt/
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Virtualaus  teminio Lazdijų 

rajono savivaldybės leidinio/ 

žemėlapio populiarinančio 

turizmo išteklius parengimas. 

  

Iki 2020 m. 

gruodžio 31 d. 

Jolita Bakšaitė 

 

Simona 

Bagdanavičienė 

 

Agnė 

Vaitkevičiūtė 

 

Žydrūnas 

Vasiliauskas 

 

Ramūnas 

Zdanavičius 

 

Valdas Žička 

 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui. 

 

Virtualaus  teminio Lazdijų 

rajono savivaldybės leidinio/ 

žemėlapio populiarinančio 

turizmo išteklius viešinimas 

Lazdijų TIC tinklapyje ir 

socialiniuose tinkluose. 

  

Iki 2020 m. 

gruodžio 31 d. 

Agnė 

Vaitkevičiūtė 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui. 

 

8. Parengti ir išleisti 

leidinį, 

populiarinantį 

Lazdijų krašto 

dviračių maršrutus 

Parengtas ir išleistas leidinys, 

populiarinantis Lazdijų krašto 

dviračių maršrutus. 

Iki 2020 m. liepos 

31 d. 

Lazdijų TIC 

direktorius 

 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

 

Leidinio parengimas ir 

spausdinimo organizavimas. 

 

Iki 2020 liepos 31 

d. 

Žydrūnas 

Vasiliauskas 

 

Ramūnas 

Zdanavičius 

 

1. Leidinio 

spausdinimas/mak

etavimas – 

1500,00 Eur. 
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2. Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui. 

 

9. Parengti ir išleisti 

reprezentacinį 

Lazdijų krašto 

leidinį 

Parengtas ir išleistas 

reprezentacinis Lazdijų krašto 

leidinys. 

Iki 2020 gruodžio 

31 d. 

Lazdijų TIC 

direktorius 

 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

 

Leidinio parengimas ir 

spausdinimo organizavimas. 

 

Iki 2020 gruodžio 

31 d. 

Žydrūnas 

Vasiliauskas 

 

Ramūnas 

Zdanavičius 

 

Valdas Žička 

 

Jolita Bakšaitė 

 

Simona 

Bagdanavičienė 

 

Agnė 

Vaitkevičiūtė 

 

Rima Petrauskienė 

 

1. Leidinio 

spausdinimas – 

12000,00 Eur. 

2. Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui. 
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10.  Išleisti/atnaujinti 

leidinius Lazdijų 

krašto turistams 

Išleisti/atnaujinti ne mažiau 

kaip 2 leidiniai Lazdijų krašto 

turistams 

Iki 2020 gruodžio 

31 d. 

Lazdijų TIC 

direktorius 

 

 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

Leidinių peržiūrėjimas, naujos 

informacijos surinkimas. 

 

 

 

 

Iki 2020 gruodžio 

31 d. 

Ramūnas 

Zdanavičius 

 

Žydrūnas 

Vasiliauskas 

 

Simona 

Bagdanavičienė 

 

Agnė 

Vaitkevičiūtė 

1. Leidinių 

maketavimas, 

spausdinimas, 

vertimas anglų, 

rusų ir lenkų 

kalbomis – 

4000,00 Eur. 

2. Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

Maketavimo, vertimo ir 

spausdinimo organizavimas. 

 

Iki 2020 gruodžio 

31 d. 

Agnė 

Vaitkevičiūtė 

 

Jolita Bakšaitė 

 

Rima Petrauskienė 

Leidinio maketavimo ir 

spausdinimo organizavimas. 

 

Iki 2020 gruodžio 

31 d. 

Jolita Bakšaitė 

 

Rima Petrauskienė 

11. Sukurti turistinio 

maršruto, susijusio 

su žydų paveldu 

Lazdijų rajono 

savivaldybėje, 

koncepciją 

Sukurta turistinio maršruto, 

susijusio su žydų paveldu 

Lazdijų rajono savivaldybėje, 

koncepcija, surinkta istorinė 

informacija. 

Iki 2020 gruodžio 

31 d. 

Lazdijų TIC 

direktorius 

 

 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

Organizuoti  turistinio 

maršruto, susijusio su žydų 

paveldu Lazdijų rajono 

Iki 2020 gruodžio 

31 d. 

Jolita Bakšaitė 

 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 
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savivaldybėje, koncepcijos 

sukūrimą, bendradarbiaujant su 

Lazdijų krašto muziejumi 

surinkti istorinę informaciją 

apie žydų paveldą Lazdijų 

rajono savivaldybėje.  

Simona 

Bagdanavičienė 

 

Agnė 

Vaitkevičiūtė 

 

Žydrūnas 

Vasiliauskas 

 

Ramūnas 

Zdanavičius 

 

Valdas Žička 

 

12. Užtikrinti 

bendradarbiavimą 

tarp Lazdijų rajono 

savivaldybės ir 

Lenkijos 

Respublikos 

turizmo viešinimo 

sektorių. 

Užtikrintas bendradarbiavimas 

tarp Lazdijų rajono 

savivaldybės ir Lenkijos 

Respublikos (Seinų, Punsko, 

Augustovo ir Suvalkų) turizmo 

viešinimo sektorių atstovų. 

Iki 2020 m. 

gruodžio 31 d. 

Lazdijų TIC 

direktorius 

 

 

 

 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

Pateikti  Lenkijos Respublikos 

(Seinų, Punsko, Augustovo ir 

Suvalkų) turizmo viešinimo 

sektorių atstovams turistams 

skirtą dalomąją medžiagą lenkų 

ir anglų kalbomis, apie Lazdijų 

rajone teikiamas turizmo 

paslaugas, lankytinus objektus 

ir esamus turistinius maršrutus. 

Iki 2020 m. 

gruodžio 31 d. 

Ramūnas 

Zdanavičius 

 

Agnė 

Vaitkevičiūtė 

 

Jolita Bakšaitė 

 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

13. Sudaryti 

komercines sutartis 

su Lietuvos 

verslininkais, 

įmonėmis dėl lauko 

Sudarytos komercinės sutartys 

su Lietuvos verslininkais, 

įmonėmis dėl lauko ekrano, 

esančio Lazdijų r. sav. Lazdijų 

sen. Janaslavo k.10, reklamos. 

Iki 2020 m. 

gruodžio 31 d. 

Lazdijų TIC 

direktorius 

 

 

 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 
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ekrano, esančio 

Lazdijų r. sav. 

Lazdijų sen. 

Janaslavo k.10, 

reklamos.  

 

Klientų, kurie reklamuotų savo 

teikiamas paslaugas lauko 

ekrane, paieška ir sutarčių su 

jais sudarymas. (pagal 

pasirašytas sutartis lauko 

ekranas naudojamas 

komercinei reklamai ne mažiau 

kaip 10 valandų per II-IV metų 

ketvirtį). 

Iki 2020 m. 

gruodžio 31 d. 

Agnė 

Vaitkevičiūtė 

 

Simona 

Bagdanavičienė 

 

Valdas Žička 

 

Rima Petrauskienė 

 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

14. Produktyviai 

išnaudoti, patalpas, 

esančias VšĮ 

„Lazdijų turizmo 

informacinis 

centras“ pastate 

Lazdijų r. sav. 

Lazdijų sen. 

Janaslavo k.10 

konferencijų bei 

seminarų rengimui, 

išnuomojant jas 

kitiems juridiniams 

asmenims. 

Produktyviai išnaudotos, 

patalpos, esančios VšĮ „Lazdijų 

turizmo informacinis centras“ 

pastate Lazdijų r. sav. Lazdijų 

sen. Janaslavo k.10 

konferencijų bei seminarų 

rengimui, išnuomojant jas 

kitiems juridiniams asmenims. 

Iki 2020 m. 

gruodžio 31 d. 

Lazdijų TIC 

direktorius 

 

 

 

 

 

 

 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

Klientų, kurie nuomotų 

patalpas, esančias  VšĮ 

„Lazdijų turizmo informacinis 

centras“ pastate Lazdijų r. sav. 

Lazdijų sen. Janaslavo k.10 

konferencijų bei seminarų 

rengimui, paieška.    

Per II-IV ketvirtį sudarytos ne 

mažiau kaip 2 nuomos sutartys. 

Iki 2020 m. 

gruodžio 31 d. 

Simona 

Bagdanavičienė 

 

Agnė 

Vaitkevičiūtė 

 

Valdas Žička 

 

Rima Petrauskienė 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

15. Nuolat atnaujinti 

turistams skirtą 

informaciją trijuose 

Nuolat atnaujinama turistams 

skirta informacija trijuose 

naujai įrengtuose 

Iki 2020 m. liepos 

30 d. 

Lazdijų TIC 

direktorius 

 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 
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naujai įrengtuose 

interaktyviuose 

stenduose 

interaktyviuose stenduose 

CirkleK degalinėje Nekrūnų k., 

Veisiejų miesto centre ir 

teritorijoje prie Metelių 

regioninio parko lankytojų 

centro Metelių k. 

 

 

 

 

 

Nuolat atnaujinti turistams 

skirtą informaciją trijuose 

naujai įrengtuose 

interaktyviuose stenduose 

CirkleK degalinėje Nekrūnų 

kaime, Veisiejų miesto centre ir 

teritorijoje prie Metelių 

regioninio parko lankytojų 

centro Metelių kaime. 

Sukurti naują sluoksnį 

interaktyvių stendų duomenų 

bazėje ir suvesti su sukurtu 

sluoksniu susijusią informaciją 

bei publikuoti ją stenduose. 

Iki 2020 liepos 30 

d. 

Valdas Žička  

 

Ramūnas 

Zdanavičius 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

 

 

16. Pradėjus veikti 

Lazdijų 

hipodromui, 

inicijuoti viešinimą 

apie jo vykdomas 

veiklas 

Pradėjus veikti  Lazdijų 

hipodromui, inicijuotas 

viešinimas apie jo vykdomas 

veiklas 

Iki 2020 m. 

gruodžio 31 d. 

Lazdijų TIC 

direktorius 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

 

 

Pradėjus veikti  Lazdijų 

hipodromui, organizuoti 

viešinimą rajoninėje spaudoje, 

Lazdijų TIC tinklapyje ir 

socialiniuose tinkluose apie jo 

vykdomas veiklas.  

Iki 2020 m. 

gruodžio 31 d. 

Valdas Žička 1. Straipsnio 

spausdinimas 

spaudoje 40 Eur. 

2. Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui. 
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17. Kelti Lazdijų TIC 

darbuotojų 

kvalifikaciją. 

Dalyvauta mokymuose, kurie 

yra susiję su Lazdijų TIC 

vykdoma veikla. (buhalterine 

įstaigos apskaita ir vykdomais 

viešaisiais pirkimais, gido 

paslaugų teikimu, turizmo 

paslaugų teikimu, teikiamų 

turizmo paslaugų gerinimu ir 

kt.). 

Iki 2020 m. 

gruodžio 31 d.  

Mantas 

Sabaliauskas 

 

Žydrūnas 

Vasiliauskas  

 

Ramūnas 

Zdanavičius 

 

Valdas Žička 

 

Simona 

Bagdanavičienė 

 

Agnė 

Vaitkevičiūtė 

 

Jolita Bakšaitė 

 

Rima Petrauskienė 

Išlaidos 

mokymams 

500,00 Eur. 
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3 uždavinys: Formuoti patrauklų Lazdijų rajono savivaldybės įvaizdį Lietuvoje ir užsienyje 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Pasiekimų indikatorius Pasiekimų laikas Atsakingi 

vykdytojai  

Asignavimai (Eur) 

1. Pasiruošti 

dalyvavimui Litexpo 

parodoje „Adventur 

2021“ reprezentuojant 

Lazdijų rajono 

savivaldybės gamtos, 

kultūros ir paveldo 

objektus, bei 

teikiamas turizmo 

paslaugas. 

Pasiruošta dalyvavimui Litexpo 

parodoje „Adventur 2021“ 

reprezentuojant Lazdijų rajono 

savivaldybės gamtos, kultūros ir 

paveldo objektus, bei teikiamas 

turizmo paslaugas. 

 

Iki 2020 m. 

gruodžio 31 d. 

Lazdijų TIC 

direktorius 

 

 

 

 

 

 

 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

 

 

 

 

 

 

 

Surengti ne mažiau kaip trys 

pasitarimai dėl dalyvavimo 

parodoje. 

 

Iki 2020 m. 

gruodžio 31 d. 

Simona 

Bagdanavičienė 

 

Agnė 

Vaitkevičiūtė 

Dalyvio mokestis ir 

kt. išlaidos 3500,00 

Eur. 

 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

 

Organizuoti transportą Lazdijų 

TIC darbuotojų ir partnerių 

nuvykimui į parodą. 

  

 

 

Iki 2020 m. 

gruodžio 31 d. 

Ramūnas 

Zdanavičius 

 

Žydrūnas 

Vasiliauskas  

 

Organizuoti nakvynę Lazdijų 

TIC darbuotojams ir partnerių 

atstovams. 

 

Iki 2020 m. 

gruodžio 31 d. 

Jolita Bakšaitė 

 

Rima Petrauskienė  
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Parengti Lazdijų krašto stendą  

ir dalomąją medžiaga lietuvių, 

anglų, lenkų ir rusų kalbomis 

apie Lazdijų rajone teikiamas 

turizmo paslaugas, lankytinus 

objektus ir esamus turistinius 

maršrutus. 

Iki 2020 m. 

gruodžio 31 d. 

Ramūnas 

Zdanavičius 

 

Žydrūnas 

Vasiliauskas 

 

Simona  

Bagdanavičienė 

 

Agnė 

Vaitkevičiūtė 

 

2. Formuoti teigiamą 

Lazdijų rajono 

savivaldybės įvaizdį, 

viešinti krašto 

lankytinus objektus, 

renginius ir teikiamas 

turizmo paslaugas 

Lazdijų TIC 

„Facebook“ paskyroje 

ir interneto svetainėje. 

Formuotas teigiamas Lazdijų 

rajono savivaldybės įvaizdis, 

viešinant krašto lankytinus 

objektus, renginius ir teikiamas 

turizmo paslaugas Lazdijų TIC 

„Facebook“ paskyroje ir 

interneto svetainėje. 

Iki 2020 m. 

gruodžio 31 d. 

Lazdijų TIC 

direktorius 

 

 

 

 

 

 

 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

Parengti ir paviešinti ne mažiau 

kaip 5 straipsniai, suorganizuoti 

ne mažiau kaip 2 konkursai, 

viešinta kita informacija apie 

Lazdijų TIC organizuotus 

renginius, apie Lazdijų TIC 

iniciatyvas, pristatant Lazdijų 

kraštą, parengtus naujus 

turistinius maršrutus ir išleistus 

naujus leidinius. 

Iki 2020 m. 

gruodžio 31 d. 

Ramūnas 

Zdanavičius 

 

Žydrūnas 

Vasiliauskas 

 

Valdas Žička 

 

Simona 

Bagdanavičienė 

 

Agnė 

Vaitkevičiūtė 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 
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Jolita Bakšaitė 

 

 

 

 

Nuolat dalintasi informacija apie 

Lietuvoje, užsienyje ir Lazdijų 

rajone vykstančius turizmo 

renginius, žygius, sporto 

varžybas ir įvairias kitas akcijas 

socialiniuose tinkluose. 

 

Iki 2020 m. 

gruodžio 31 d. 

Ramūnas 

Zdanavičius 

 

Žydrūnas 

Vasiliauskas 

 

Valdas Žička 

 

Simona 

Bagdanavičienė 

 

Agnė 

Vaitkevičiūtė 

 

Jolita Bakšaitė 

 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

 

 

 

 

 

3. Parengti ir publikuoti 

straipsnius 

respublikinėje 

spaudoje formuojant 

teigiamą Lazdijų 

rajono savivaldybės 

Parengti ir publikuoti straipsniai 

respublikinėje spaudoje 

formuojant teigiamą Lazdijų 

rajono savivaldybės įvaizdį ir 

viešinant Lazdijų krašto turizmo 

paslaugas Lietuvoje. 

Iki 2020 m. 

gruodžio 31 d. 

 

Lazdijų TIC 

direktorius 

 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 
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įvaizdį ir viešinant 

Lazdijų krašto turizmo 

paslaugas Lietuvoje. 

Ne mažiau kaip dviejų straipsnių, 

kurie formuotų teigiamą Lazdijų 

rajono savivaldybės įvaizdį ir 

viešintų Lazdijų krašto turizmo 

paslaugas Lietuvoje, parengimas 

ir jų spausdinimo respublikinėje 

spaudoje organizavimas. 

Pirmas straipsnis 

iki 2020 m. II 

ketvirčio 

pabaigos.  

Antras straipsnis 

iki 2020 m. IV 

ketvirčio 

pabaigos. 

Jolita Bakšaitė 

 

Simona 

Bagdanavičienė 

 

Agnė 

Vaitkevičiūtė 

1. Spausdinimo 

įkainis – 400,00 Eur. 

2. Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

4. Suorganizuoti renginį, 

skirtą pasaulinei 

turizmo dienai 

paminėti. 

Suorganizuotas renginys, skirtas 

pasaulinei turizmo dienai 

paminėti. 

Iki 2020 m. spalio 

2 d. 

Lazdijų TIC 

direktorius 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui. 

 

Renginio programos sudarymas. 

Skelbimo parengimas.  

 

 

 

 

 

 

Programos ir 

skelbimo 

parengimas ne 

vėliau kaip likus 2 

savaitėms iki 

renginio pradžios.  

 

 

Ramūnas 

Zdanavičius 

 

Simona 

Bagdavičienė 

 

Jolita Bakšaitė 

1. Skelbimų 

spausdinimas ir kt. 

renginio 

organizavimo 

išlaidos 300.00 Eur. 

2. Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui. 

 Parengto skelbimo viešinimas 

vietinėje spaudoje, skelbimų 

stenduose, interneto svetainėje 

www.lazdijai-turizmas.lt ir 

www.lazdijai.lt, bei socialiniuose 

tinklapiuose. 

 

Skelbimo 

viešinimas ne 

vėliau kaip likus 2 

savaitėms iki 

renginio pradžios.  

 

Agnė 

Vaitkevičiūtė 

 

Simona 

Bagdavičienė 

 

 

http://www.lazdijai-turizmas.lt/
http://www.lazdijai.lt/


24 

 

Renginio dalyvių registracija  

ir renginio organizavimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvių 

registracija ir 

renginio 

organizavimas iki 

2020 m. spalio 2 

d. 

 

 

 

 

Žydrūnas 

Vasiliauskas  

 

Ramūnas 

Zdanavičius 

 

Valdas Žička 

 

 

 

Straipsnio apie įvykusį renginį 

parengimas ir jo viešinimas 

rajoninėje spaudoje, 

socialiniuose tinkluose ir Lazdijų 

TIC tinklapyje. 

Ne vėliau kaip 1 

savaitė po 

renginio pabaigos. 

Simona 

Bagdanavičienė 

 

Agnė 

Vaitkevičiūtė 

 

 

1. Straipsnio 

spausdinimas 

spaudoje 40 Eur. 

2. Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui. 

5. Suorganizuoti 

pažintinius turus po 

Lazdijų rajono 

savivaldybę Lazdijų 

TIC darbuotojams 

Suorganizuoti ne mažiau kaip 2 

pažintiniai turai po Lazdijų 

rajono savivaldybę Lazdijų TIC 

darbuotojams 

Iki 2020 m. 

lapkričio 30 d. 

Lazdijų TIC 

direktorius 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui. 

 

Suorganizuoti ne mažiau kaip 2 

pažintiniai turai po Lazdijų 

rajono savivaldybę Lazdijų TIC 

darbuotojams. Turų metu 

sustiprintos žinios apie naujus 

esamus lankomus Lazdijų rajono 

savivaldybės objektus ir 

turistinius maršrutus. 

Iki 2020 m. 

lapkričio 30 d. 

Ramūnas 

Zdanavičius 

 

Žydrūnas 

Vasiliauskas 

 

Valdas Žička 

 

Simona 

Bagdanavičienė 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui. 
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Agnė 

Vaitkevičiūtė 

 

Jolita Bakšaitė 

6. Suorganizuoti parodas 

Lazdijų TIC 

konferencijų salėje 

Suorganizuotos ne mažiau kaip 2 

parodos Lazdijų TIC 

konferencijų salėje 

Iki 2020 m. 

lapkričio 30 d. 

Lazdijų TIC 

direktorius 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui. 

 

Organizuoti ne mažiau kaip 2 

parodas Lazdijų TIC 

konferencijų salėje 

Iki 2020 m. 

lapkričio 30 d. 

Simona 

Bagdanavičienė 

 

Agnė 

Vaitkevičiūtė 

 

Jolita Bakšaitė 

 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui. 

 

Suorganizuotų ne mažiau kaip 2 

parodų Lazdijų TIC konferencijų 

salėje viešinimas Lazdijų TIC 

Facebook paskyroje, Lazdijų TIC 

internetiniame puslapyje ir 

rajoninės spaudos interneto 

portaluose. 

Iki 2020 m. 

lapkričio 30 d. 

Agnė 

Vaitkevičiūtė 
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7. Organizuoti stendo su 

informaciniais 

leidiniai skirtais 

Lazdijų krašto 

turistams įrengimą 

Lazdijų miesto 

autobusų stotyje 

Įrengtas stendas su 

informaciniais leidiniais skirtais 

Lazdijų krašto turistams Lazdijų 

miesto autobusų stotyje 

Iki 2020 m. 

gegužės 8 d. 

Lazdijų TIC 

direktorius 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui. 

 

Įrengtas stendo su informaciniais 

leidiniais skirtais Lazdijų krašto 

turistams Lazdijų miesto 

autobusų stotyje įrengimą 

Iki 2020 m. 

gegužės 8 d. 

Jolita Bakšaitė 

 

Valdas Žička 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui. 

 

Stendas 

informaciniams 

leidiniams 50 Eur.  

 

8. Dalyvauti pristatant 

Lazdijų rajoną 

tarptautinėse ir 

respublikinėse turizmo 

parodose, didžiųjų 

Lietuvos miestų 

šventėse, Lazdijų 

rajone vykstančiuose 

renginiuose ir kitose 

potencialiose turistų 

susibūrimo vietose. 

Dalyvauta pristatant Lazdijų 

rajoną tarptautinėse ir 

respublikinėse turizmo parodose, 

didžiųjų Lietuvos miestų 

šventėse, Lazdijų rajone 

vykstančiuose renginiuose ir 

kitose potencialiose turistų 

susibūrimo vietose. 

Iki 2020 m. 

gruodžio 31 d. 

 

 

Lazdijų TIC 

direktorius 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui. 

 

Dalyvauti tarptautinėje turizmo 

parodoje Vroclave Lenkijos 

respublikoje (parengtas Lazdijų 

krašto stendas ir dalomoji 

medžiaga anglų, lenkų kalbomis 

apie Lazdijų rajone teikiamas 

turizmo paslaugas, lankytinus 

objektus ir esamus turistinius 

maršrutus). 

Iki 2020 m. 

gruodžio 31 d. 

 

 

Ramūnas 

Zdanavičius 

 

Žydrūnas 

Vasiliauskas 

 

1. Dalyvavimo 

tarptautinėje 

parodoje mokestis 

1000,00 Eur. 

2. Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui. 

 

Dalyvauti tarptautinėje turizmo 

parodoje Vroclave Lenkijos 

respublikoje (Organizuoti 

transportą Lazdijų TIC 

darbuotojų ir partnerių 

Iki 2020 m. 

gruodžio 31 d. 

 

 

Jolita Bakšaitė 

 

Rima Petrauskienė 
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nuvykimui į parodą, organizuoti 

nakvynę Lazdijų TIC 

darbuotojams ir partnerių 

atstovams). 

Dalyvauti „Kauno Hanza dienos 

2020“ renginyje (įrengti Lazdijų 

TIC stendą – prekybos vietą, 

organizuoti transportą Lazdijų 

TIC darbuotojų nuvykimui į 

šventę). 

 

Iki 2020 birželio 1 

d. 

Ramūnas 

Zdanavičius 

 

Valdas Žička 

 

 

1. Dalyvavimo 

šventėje mokestis 

500,00 Eur. 

2. Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui. 

 

 

 

 

 

 

Dalyvauti „Kauno Hanza dienos 

2020“ renginyje (organizuoti 

Lazdijų TIC darbuotojų nakvynę 

Kauno mieste). 

 

Iki 2020 birželio 1 

d. 

Jolita Bakšaitė 

 

Rima Petrauskienė 

 

 

Dalyvauti „Kauno Hanza dienos 

2020“ renginyje (pristatyti 

Lazdijų kraštą šventės svečiams, 

kviesti apsilankyti Lazdijų 

rajone, dalinti medžiagą apie 

Lazdijų rajone teikiamas turizmo 

paslaugas, lankytinus objektus ir 

esamus turistinius maršrutus, 

prekiauti Lazdijų krašto 

suvenyrais) 

Iki 2020 birželio 1 

d. 

Ramūnas 

Zdanavičius 

 

Valdas Žička 

 

Žydrūnas 

Vasiliauskas 

 

Simona 

Bagdanavičienė 

 

Agnė 

Vaitkevičiūtė 

 

Jolita Bakšaitė 
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Dalyvauti Lazdijų rajono 

šventėje „Pasienio fiesta 2020“ 

(įrengti Lazdijų TIC stendą – 

prekybos vietą). 

 

 

Iki 2020 birželio 7 

d. 

Ramūnas 

Zdanavičius 

 

Valdas Žička 

 

Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui 

 

Dalyvauti Lazdijų rajono 

šventėje „Pasienio fiesta 2020“ 

(pristatyti Lazdijų kraštą šventės 

svečiams, kviesti apsilankyti 

Lazdijų rajone, dalinti medžiagą 

apie Lazdijų rajone teikiamas 

turizmo paslaugas, lankytinus 

objektus ir esamus turistinius 

maršrutus, prekiauti Lazdijų 

krašto suvenyrais. 

 

 

 

Iki 2020 birželio 7 

d. 

Žydrūnas 

Vasiliauskas  

 

Ramūnas 

Zdanavičius 

 

Valdas Žička 

 

Simona 

Bagdanavičienė 

 

Agnė 

Vaitkevičiūtė 

 

Jolita Bakšaitė 

 

Rima Petrauskienė 

Pasiruošti ir dalyvauti šventinėje 

eisenoje. 

Iki 2020 birželio 7 

d. 

Žydrūnas 

Vasiliauskas  

 

Ramūnas 

Zdanavičius 

 

Valdas Žička 
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Simona 

Bagdanavičienė 

 

Agnė 

Vaitkevičiūtė 

 

Jolita Bakšaitė 

 

Rima Petrauskienė 

 

Dalyvauti „Jūros šventė 2020“ 

renginyje (įrengti Lazdijų TIC 

stendą – prekybos vietą, 

organizuoti transportą Lazdijų 

TIC darbuotojų nuvykimui į 

šventę). 

Iki 2020 rugpjūčio 

1 d. 

Ramūnas 

Zdanavičius 

 

Žydrūnas 

Vasiliauskas 

 

Valdas Žička 

 

1. Dalyvavimo 

šventėje mokestis 

500,00 Eur. 

2. Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui. 

 

 

 

 

 

 

Dalyvauti „Jūros šventė 2020“ 

renginyje (organizuoti Lazdijų 

TIC darbuotojų nakvynę 

Klaipėdos mieste). 

 

Iki 2020 rugpjūčio 

1 d. 

Jolita Bakšaitė 

 

Rima Petrauskienė 

Dalyvauti „Jūros šventė 2020“ 

renginyje (pristatyti Lazdijų 

kraštą šventės svečiams, kviesti 

apsilankyti Lazdijų rajone, 

dalinti medžiagą apie Lazdijų 

rajone teikiamas turizmo 

paslaugas, lankytinus objektus ir 

esamus turistinius maršrutus, 

2020 m. liepos 26-

28 d. 

Žydrūnas 

Vasiliauskas  

 

Ramūnas 

Zdanavičius 

 

Valdas Žička 

 



30 

 

prekiauti Lazdijų krašto 

suvenyrais) 

Simona 

Bagdanavičienė 

 

Agnė 

Vaitkevičiūtė 

 

Jolita Bakšaitė 

 

Rima Petrauskienė 
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Dalyvauti „Sostinės dienos 

2020“ renginyje (įrengti Lazdijų 

TIC stendą – prekybos vietą, 

organizuoti transportą Lazdijų 

TIC darbuotojų nuvykimui į 

šventę). 

Iki 2020 rugsėjo 

30 d. 

Ramūnas 

Zdanavičius 

 

Žydrūnas 

Vasiliauskas 

 

Valdas Žička 

1. Dalyvavimo 

šventėje mokestis 

500,00 Eur. 

2. Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui. 

 

 

 

 

 

 

Dalyvauti „Sostinės dienos 

2020“ renginyje (organizuoti 

Lazdijų TIC darbuotojų nakvynę 

Vilniaus mieste). 

 

Iki 2020 rugsėjo 

30 d. 

Jolita Bakšaitė 

 

Rima Petrauskienė 

Dalyvauti „Sostinės dienos 

2020“ renginyje (pristatyti 

Lazdijų kraštą šventės svečiams, 

kviesti apsilankyti Lazdijų 

rajone, dalinti medžiagą apie 

Lazdijų rajone teikiamas turizmo 

paslaugas, lankytinus objektus ir 

esamus turistinius maršrutus, 

prekiauti Lazdijų krašto 

suvenyrais) 

Iki 2020 rugsėjo 

30 d. 

Žydrūnas 

Vasiliauskas  

 

Ramūnas 

Zdanavičius 

 

Valdas Žička 

 

Simona 

Bagdanavičienė 

 

Agnė 

Vaitkevičiūtė 

 

Jolita Bakšaitė 

 

Rima Petrauskienė 
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Dalyvauti tarptautinėje turizmo 

parodoje „TT Warsaw“ 

Varšuvoje Lenkijos respublikoje 

(parengtas Lazdijų krašto stendas 

ir dalomoji medžiaga anglų, 

lenkų ir rusų kalbomis apie 

Lazdijų rajone teikiamas turizmo 

paslaugas, lankytinus objektus ir 

esamus turistinius maršrutus). 

Iki 2020 m. 

gruodžio 31 d. 

Žydrūnas 

Vasiliauskas  

 

Ramūnas 

Zdanavičius 

 

Valdas Žička 

 

Simona 

Bagdanavičienė 

 

Agnė 

Vaitkevičiūtė 

 

Jolita Bakšaitė 

 

Rima Petrauskienė 

 

1. Dalyvavimo 

tarptautinėje 

parodoje mokestis 

1000,00 Eur. 

2. Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui. 

 

Dalyvauti tarptautinėje turizmo 

parodoje „TT Warsaw“ 

Varšuvoje Lenkijos respublikoje 

(organizuoti transportą Lazdijų 

TIC darbuotojų ir partnerių 

nuvykimui į parodą, organizuoti 

nakvynę Lazdijų TIC 

darbuotojams ir partnerių 

atstovams). 

Iki 2020 m. 

gruodžio 31 d. 

Jolita Bakšaitė 

 

Rima Petrauskienė 

 

  Dalyvauti tarptautinėje turizmo 

parodoje „Adventur 2021“ 

Vilniuje (parengtas Lazdijų 

krašto stendas ir dalomoji 

medžiaga anglų, lenkų ir rusų 

kalbomis apie Lazdijų rajone 

teikiamas turizmo paslaugas, 

2021 m. sausio-

vasario m. 

Žydrūnas 

Vasiliauskas  

 

Ramūnas 

Zdanavičius 

 

Valdas Žička 

1. Dalyvavimo 

tarptautinėje 

parodoje mokestis 

3500,00 Eur. 

2. Asignavimai 

darbuotojų darbo 

užmokesčiui. 
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lankytinus objektus ir esamus 

turistinius maršrutus). 

 

Simona 

Bagdanavičienė 

 

Agnė 

Vaitkevičiūtė 

 

Jolita Bakšaitė 

 

Rima Petrauskienė 

 

 

Dalyvauti tarptautinėje turizmo 

parodoje „Adventur 2021“ 

Vilniuje (organizuoti transportą 

Lazdijų TIC darbuotojų ir 

partnerių nuvykimui į parodą, 

organizuoti nakvynę Lazdijų TIC 

darbuotojams ir partnerių 

atstovams). 

2021 m. sausio-

vasario m. 

Jolita Bakšaitė 

 

Rima Petrauskienė 

   Viso: 116 604,55 Eur 

 

 

 

Direktorius                                                                                                                                                                         Mantas Sabaliauskas 


