PATVIRTINTA
VšĮ „Atrask Raseinius“ direktoriaus
2019 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-2
VŠĮ „ATRASK RASEINIUS“ VEIKLOS PLANAS 2019 METAMS
Veiklos sritis

Veikla

Priemonės
pavadinimas/aprašymas

Projektų rengimas,
administravimas

Bendra
Įstaigos veikla
Su Įstaigos veikla susijusių
renginių organizavimas ir
vykdymas

Vykdymo
laikas

Atsakingi
asmenys

Rezultatas

ES ir kitų fondų projektai, susiję
su Įstaigos veikla, turizmo ar
verslo plėtra rajone, medžiagos
rinkimas, paraiškų rengimas,
projektų administravimas

Visus metus

Direktorius,
Turizmo
vadybininkas,
buhalteris,
administratorius

2 vnt.

Protmūšis „Raseiniškių protai
2019“

Paskutinis
sausio
ketvirtadienis

Direktorius,
administratorius

1 vnt.

Raseinių Šaltinio progminazijos ir
VšĮ „Atrask Raseinius“ pilietinė
akcija „Trispalvė gimtajam
miestui“

Vasario 16 d.

Direktorius,
turizmo
vadybininkas,
administratorius

1 vnt.

Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečio minėjimo Raseinių
rajone 2017-2020 m. priemonių
plano vykdymas

Visus metus

Direktorius

3 vnt.

Turizmo sezono atidarymo šventė

Gegužės mėn.

Direktorius,
administratorius

1 vnt.

Nekilnojamojo kultūros paveldo
objekto tvarkymas

Balandžio
mėn.

Direktorius

1 vnt.

Kinas po atviru dangumi

Liepos mėn.

Turizmo

2 vnt.

Internetinio puslapio,
socialinių tinklų
administravimas

Raseiniuose ir Ariogaloje

vadybininkas

Dalyvavimas Švč. Mergelės
Marijos Gimimo (Šilinių)
atlaiduose

Rugsėjo 7–15
d.

Direktorius,
turizmo
vadybininkas,
administratorius

1 vnt.

Lietuvos žydų genocido dienos
minėjimas

Rugsėjo 23 d.

Direktorius

1 vnt.

Dalyvavimas Raseinių miesto
rudens šventėje

Rugsėjo mėn.

Direktorius,
turizmo
vadybininkas,
administratorius

1 vnt.

Susitikimas su žymiu
keliautoju/turizmo/verslo atstovu

Lapkričio mėn.

Turizmo
vadybininkas

1 vnt.

Bendradarbiavimo sutarties su
Raseinių rajono savivaldybe ir
Raseinių stačiatikių Švč. Trejybės
parapija vykdymas

Visus metus

Direktorius

1 vnt.

Tarptautinė konferencija Šiluvoje
„Švč. Mergelės Marijos kultas
Žemaitijoje“

Birželio mėn.

Direktorius,
turizmo
vadybininkas,
administratorius

1 vnt.

Knygos „Ariogalos ir Betygalos
kraštas: keliautojo žinynas“
pristatymas

Vasario, kovo
mėn.

Direktorius

1 vnt.

Įstaigos internetiniame puslapyje
ir socialinių tinklų paskyrose
nuolat atnaujinama ir skelbiame
aktuali informacija turistams bei
verslininkams

Visus metus

Administratorius

350 vnt.

Turizmas

Darbas su žiniasklaida

Informacinių pranešimų apie
Įstaigos organizuojamas veiklas,
aktualią informaciją turistams ir
verslininkams rengimas ir
viešinimas žiniasklaidos
priemonėse

Visus metus

Administratorius,
turizmo
vadybininkas

15 vnt.

Turizmo informacijos
teikimas

Turistų aptarnavimas Įstaigoje,
informacijos teikimas žodžiu ir
raštu

Visus metus

Turizmo
vadybininkas

1000 turistų

Raseinių rajono lankytinų
vietų lankymas

Lankytinų vietų apžiūra prieš
vasaros sezono pradžią. Trūkumų
fiksavimas ir informacijos
perdavimas Raseinių rajono
savivaldybės administracijai.

Balandžio–
gegužės mėn.

Direktorius

10 vnt.

Tarpininkavimas
organizuojant turistines
ekskursijas

Tarpininkavimas organizuojant
turistines ekskursijas

Visus metus

Turizmo
vadybininkas

10 kart.

Bendradarbiavimas su
turizmo paslaugų teikėjais

Bendradarbiavimas su turizmo
paslaugų teikėjais

Visus metus

Direktorius,
turizmo
vadybininkas

5 kart.

Šv. Jokūbo kelio
administravimas

Šv. Jokūbo kelio administravimas,
Šv. Jokūbo kelio maršrutų
Raseinių rajone tvirtinimas ir
keitimas; jo populiarinimas
nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.

Visus metus

Direktorius,
administratorius

Pagal poreikį

Dalyvavimas Raseinių
rajono savivaldybės darbo
grupėse ir komisijose
susijusiose su turizmo
infrastuktūros plėtra

Nematerialaus kultūros paveldo
vertybių sąvado sudarymo
nuolatinė komisija, darbo grupė
informacijai Raseinių rajono
savivaldybės lankytinų vietų

Visus metus

Direktorius

Pagal poreikį

ženklinimui parengti, nuolatinė
darbo grupė Jono Pauliaus II
piligrimų kelio projekto (kryžių
kelio įrengimas) įgyvendinimui

Dalyvavimas
parodose/mugėse

ADVENTUR 2019

Sausio 26–28
d.

Direktorius,
turizmo
vadybininkas

1 vnt.

Tarptautinė turizmo paroda
užsienyje

2019 m. IV
ketvirtis

Direktorius,
turizmo
vadybininkas

1 vnt.

Tarptautiniai religinio turizmo
renginiai (parodos, konferencijos,
kontaktų mugės) Fatimoje (Ourem Kovo mėn.
savivaldybė, Portugalijos
Respublika)

Direktorius,
turizmo
vadybininkas

1 vnt.

Dalyvavimas „Hanza dienos
2019“ Kaune

Direktorius,
turizmo
vadybininkas.

1 vnt.

Turizmo
vadybininkas

7 vnt.

Gegužės mėn.

Išvyka į Mažosios Lietuvos
etnografinį regioną
Išvyka į Zarasus
Išvykų organizavimas

Išvyka į Žemaitijos etnografinį
regioną
Infoturas po Raseinių kraštą
turizmo paslaugų teikėjams
Išvyka į Kėdainių kraštą

Gegužės–
rugsėjo mėn.

Išvyka į Anykščių kraštą
Tarptautinės turizmo dienos
minėjimas (išvyka)

Ekskursijų organizavimas

Pėsčiųjų žygių
organizavimas

Turizmo pamokos
Raseinių rajono
savivaldybės turizmo
rinkodaros vykdymas
Lietuvoje ir užsienyje

Verslas

Rugsėjo 27 d.

Renginys „Ekskursijų savaitė“

Gegužės I sav.

Direktorius,
turizmo
vadybininkas

Nemokama vieša ekskursija
Ariogaloje

Liepos 5 d.

Direktorius

1 vnt.

Teminių ekskursijų rengimas

Visus metus

Direktorius

2 vnt.

Žygis Šv. Jokūbo keliu Raseinių
rajone

Birželio mėn.

Direktorius,
turizmo
vadybininkas

Žygis po Viduklės ir Nemakščių
apylinkes Jono Žemaičio-Vytauto
metams paminėti

Rugpjūčio
mėn.

Direktorius,
turizmo
vadybininkas

Pamokos apie turizmą Raseinių
rajono savivaldybės ugdymo
įstaigose

Balandis,
gegužė,
rugsėjis, spalis

Direktorius,
turizmo
vadybininkas

1 vnt.

Visus metus

Direktorius,
administratorius,
turizmo
vadybininkas

1 vnt.

Visus metus

Direktorius,
administratorius

100 val.

Leisti naujus leidinius ir brošiūras

Verslininkų informavimas
Įstaigoje, informacijos teikimas
žodžiu ir raštu apie Raseinių
Verslo informacijos teikimas
rajono savivaldybės smulkaus ir
vidutinio verslo rėmimo
galimybes.

1 vnt.

2 vnt.

Dalyvavimas Raseinių
rajono savivaldybės darbo
grupėse, susijusiose su
smulkaus ir vidutinio verslo
rėmimu

Raseinių rajono savivaldybės
smulkaus ir vidutinio verslo
rėmimo lėšų skyrimo komisija

Visus metus

Direktorius

Pagal poreikį

Informacinių seminarų,
mokymų organizavimas

Mokymai aktualiomis temomis
(darbo teisė, viešieji pirkimai,
apskaita, įvaizdžio formavimas,
rinkodara ir marketingas)

Visus metus
pagal poreikį
susirinkus
grupei

Administratorius

4 vnt.

Video siužetų kūrimas

Informacinių video siužetų
kūrimas apie Raseinių rajone
veikiančias įmones, jų pasiekimus
ir istoriją.

Visus metus

Direktorius,
administratorius

10 vnt.

