
 

II. REIKALAVIMAI 

 

1. Turėti aukštąjį išsilavinimą. 

2. Puikai mokėtų rašytinę lietuvių kalbą. 

3. Labai gerai mokėtų anglų k., galėtų susikalbėti rusų kalba. 

4. Puikiai mokėtų dirbti kompiuteriu pagrindinėmis MS Office programomis, greitai orientuotis 

internete, išmanytų socialinių tinklų veikimą, mokėtų sudarinėti žemėlapius internetinėse 

platformose, turėtų svetainių administravimo, nuotraukų ir paveiksliukų redagavimo pagrindus. 

5. Mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją. 

6. Išmanyti raštvedybą. 

7. Išmanytų Kaišiadorių rajono turizmo išteklius. 

8. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir vairavimo patirtį. 

9. Gebėti kūrybiškai mąstyti, rašyti įdomius straipsnis, pranešimus žiniasklaidai, publikacijas 

socialiniuose tinkluose. 

 

 

III. PAGRINDINĖS TURIZMO SPECIALISTO PAREIGOS 

 

10. Elektroninės turizmo rinkodaros vykdymas: duomenų bazių, turizmo internetinių portalų, 

elektroninių turistinių žemėlapių pildymas, tekstinės ir vaizdinės informacijos joms teikimas. 

11. Elektroninių teminių ir geografinių maršrutų sudarymas ir pildymas elektroniniu būdu. 

12. Dalyvavimas turizmo parodose Lietuvoje bei užsienyje. 

13. Kūrybiškas tekstų apie lankytinas vietas rašymas ir publikavimas elektroninėje erdvėje bei 

spaudoje. 

14. Lankytinų vietų fotografavimas bei filmavimas, nuotraukų ir videomedžiagos parengimas 

publikavimui internete, leidiniuose, spaudoje. 

15. Dalyvavimas turizmo srities darbo grupėse. 

16. Turizmo srities projektų rengimas ir vykdymas. 

17. Kaišiadorių rajono turistinės informacijos viešinimas socialiniuose tinkluose. 

18. Turizmo srities paklausimų atsakinėjimas telefonu, elektroniniu paštu, socialiniuose tinkluose, 

tiesiogiai. 

19. Kaišiadorių rajono turizmo paslaugų teikėjų siūlymas ir teikimas įvairiems Lietuvos bei 

tarptautiniams konkursams. 

20. Renginių, žaidimų, viktorinų, pristatančių Kaišiadorių kraštą kūrimas ir organizavimas. 

21. Projekto „Palaimintojo Teofiliaus Matulionio keliais“ (toliau – Projektas) koordinavimas. 

22. Projekto viešųjų pirkimų organizavimas. 

23. Informacijos šaltinių atranka, kontaktinių asmenų Teofiliaus Matulionio tematika suradimas, 

pateikimas turinio kūrėjams. 

24. Sukurto turinio analizė, aktualumo ir teisingumo vertinimas, pastabų teikimas. 

25. Projekto lankytinų objektų fotografavimas, video, foto, audio-medžiagos įkėlimas į įvairias 

projekto metu sukurtas platformas – mobilias aplikacijas, svetainę. 

26. Projekto interneto svetainės dizaino derinimo darbai. 

27. Informacijos pateikimas interaktyvaus edukacinio žaidimo kūrimui Projekte. 

28. Projekto NFC žymių įrengimas ir informacijos sukėlimas į jas. 

29. Bendravimas su įvairiomis institucijomis dėl Projekto turinio kūrimo, šaltinių atrankos. 

30. Projekto Facebook paskyros sukūrimas ir administravimas. 

31. Projekto ataskaitų rengimas ir kiti Projekto vykdymo darbai. 

32. Kiti Kaišiadorių rajono turizmo viešinimo darbai. 

33. Biuro paslaugų teikimas Įstaigos klientams. 

34. Klientų paslapčių saugojimas, neatskleidimas tretiesiems asmenims. 

35. Mandagus ir etiškas klientų aptarnavimas.  

36. Darbas su kasos aparatu. 



37. Direktoriaus ir turizmo vadybininko pavadavimas jiems nesant. 

38. Kitų direktoriaus nurodymų ir pavedimų vykdymas. 

 


