
PATVIRTINTA 
VšĮ „Atrask Raseinius“ direktoriaus 

2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-3 
 

 

 

VŠĮ „ATRASK RASEINIUS“ VEIKLOS PLANAS 2021 METAMS 
 

VšĮ „Atrask Raseinius“ (toliau – Įstaiga) veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu,  Raseinių 

rajono savivaldybės tarybos patvirtintu Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginiu plėtros planu (toliau – SPP)1 ir Raseinių rajono 

savivaldybės tarybos patvirtintu Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 m. strateginiu veiklos planu (toliau – SVP)2. 

Įstaigos veiklos planas padės įgyvendinti SPP prioriteto Gyva piligrimystė, Sumanus verslas ir ūkis numatytus tikslus ir uždavinius. 

Taip pat Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 m. strateginio veiklos plano Kultūros, turizmo ir verslo aplinkos gerinimo programoje (Nr. 05) 

numatytus tikslus ir uždavinius ir Įstaigos įstatų II skyriuje apibrėžtus veiklos tikslus.  

 

  

 
1 Su patvirtintu Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginiu plėtros planu galima susipažinti: https://teisineinformacija.lt/raseiniai/document/35898  
2 Su patvirtintu Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 m. strateginiu veiklos planu galima susipažinti: https://www.raseiniai.lt/index.php?580779172  

https://teisineinformacija.lt/raseiniai/document/35898
https://www.raseiniai.lt/index.php?580779172


Veiklos sritis Priemonė Vykdymo 

laikas 
Atsakingi asmenys Rezultatas 

Bendra 

Įstaigos veikla 

Protmūšis „Raseiniškių protai 2021“ II ketvirtis Direktorius, administratorius 1 vnt.  

Europos kaimynų diena Gegužės 

mėn. 

Administratorius, turizmo 

vadybininkas 

1 vnt.  

Kinas po atviru dangumi Raseiniuose ir Ariogaloje  Liepos- 

rugpjūčio 

mėn.  

Administratorius, turizmo 

vadybininkas 

2 vnt.  

Dalyvavimas Švč. Mergelės Marijos Gimimo (Šilinių) atlaiduose Rugsėjo 

7-15 d. 

Direktorius, turizmo 

vadybininkas 

1 vnt.  

Lietuvos žydų genocido dienos minėjimas Rugsėjo 

23 d. 

Direktorius 1 vnt.  

Dalyvavimas Raseinių miesto rudens šventėje Rugsėjo 

mėn.  

Turizmo vadybininkas 1 vnt.  

Europos paveldo dienų minėjimas Rugsėjo 

mėn.  

Direktorius 1 vnt. 

Knygos „Viduklės ir Nemakščių kraštas“ išleidimas. III 

ketvirtis 

Direktorius 1 vnt.  

Leidinio vaikams „Istorinis miesto pasas“ parengimas ir leidyba. III 

ketvirtis 

Turizmo vadybininkas 1 vnt.  

Straipsnio parengimas Raseinių krašto kultūros ir istorijos žurnalui 

„Rasupis“. 
IV 

ketvirtis 

Direktorius 1 vnt.  

1830-31 m. sukilimo įamžinimas, įrengiant Raseinių mieste atminimo lentą  IV 

ketvirtis 

Direktorius 1 vnt.  

Raseinių apskrities 1915-1918 m. dokumentų – ataskaitų bylos vertimas iš 

vokiečių kalbos ir leidyba. 
IV 

ketvirtis 

Direktorius, administratorius 1 vnt.  

Bendradarbiavimo sutarties su Raseinių rajono savivaldybe ir Raseinių 

stačiatikių Švč. Trejybės parapija vykdymas 

Visus 

metus 

Administratorius 1 vnt.  

Projektų rengimas, administravimas Visus 

metus 

Direktorius, administratorius, 

turizmo vadybininkas, 

buhalteris 

2 vnt.  

Internetinio puslapio (atraskraseinius.lt), socialinių tinklų (Facebook, 

Instagram) administravimas 
Visus 

metus 

Administratorius 3 vnt.  



Darbas su žiniasklaida Visus 

metus 

Administratorius 12 vnt.  

Dokumentų valdymo sistemos KONTORA įdiegimas Įstaigoje Visus 

metus 

Direktorius, administratorius 1 vnt.  

Turizmas 

Turistų aptarnavimas Įstaigoje, informacijos teikimas žodžiu ir raštu Visus 

metus 

Turizmo vadybininkas 1000 

turistų.  

Raseinių rajono lankytinų vietų lankymas, apžiūra prieš vasaros sezono 

pradžią. 
II ketvirtis Direktorius 10 vnt.  

Tarpininkavimas organizuojant turistines ekskursijas Visus 

metus 

Turizmo vadybininkas Pagal 

poreikį 

Bendradarbiavimas su turizmo paslaugų teikėjais Visus 

metus 

Turizmo vadybininkas Pagal 

poreikį 

Šv. Jokūbo kelio administravimas Visus 

metus 

Direktorius, administratorius  Pagal 

poreikį 

Religinio turizmo Šiluvoje skatinimo programos įgyvendinimas Visus 

metus 

Direktorius, turizmo 

vadybininkas 

Pagal 

poreikį 

Dalyvavimas Raseinių rajono savivaldybės darbo grupėse ir komisijose 

susijusiose su turizmo infrastuktūros plėtra 
Visus 

metus 

Direktorius Pagal 

poreikį 

Išvykų organizavimas Visus 

metus 

Turizmo vadybininkas 7 vnt.  

Dalyvavimas „Hanza dienos 2021“ Kaune Gegužės 

mėn.  

Turizmo vadybininkas 1 vnt.  

Renginys „Ekskursijų savaitė“ Gegužės 

mėn.  

Direktorius, turizmo 

vadybininkas 

1 vnt.  

Dalyvavimas „Sostinės dienos 2021“ Rugsėjo 

mėn.  

Turizmo vadybininkas 1 vnt.  

Tarptautinės turizmo dienos minėjimas Rugsėjo 

mėn. 

Turizmo vadybininkas 1 vnt. 

Tarptautinė turizmo paroda užsienyje Rugsėjo 

mėn.  

Turizmo vadybininkas 1 vnt. 

Pėsčiųjų žygių organizavimas II-III 

ketvirtis 

Direktorius, turizmo 

vadybininkas 

2 vnt. 

Raseinių rajono savivaldybės turizmo  rinkodaros vykdymas Lietuvoje ir 

užsienyje (leidiniai, reklamos kampanijos) 

Visus 

metus 

Turizmo vadybininkas, 

administratorius 

2 vnt.  



Verslas 

Verslo informacijos teikimas Visus 

metus 

Administratorius Pagal 

poreikį 

Dalyvavimas Raseinių rajono savivaldybės darbo grupėse, susijusiose su 

smulkaus ir vidutinio verslo rėmimu 
Visus 

metus 

Direktorius Pagal 

poreikį 

Informacinių seminarų, mokymų organizavimas Visus 

metus 

Administratorius 8 vnt.  

 


