
                                                                                     Visuomenės informavimo apie laisvas         

darbo  vietas Šilalės rajono savivaldybės 

   įstaigose ir įmonėse tvarkos aprašo priedas 

 

Savivaldybės įstaigos/įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens informacija apie laisvą darbo vietą pateikiama Savivaldybės administracijai 

elektroniniu paštu darbas@silale.lt  

 

 

 

Eil. 

Nr. 
Darbo pobūdis 

(pareigybės pavadinimas, pagrindinės 

funkcijos ir / ar kt.) 

Darbdavys 

 
Darbdavio 

atstovas 

(el. paštas, telefonas) 

Data, 

iki kurios  

priimami 

prašymai 

Specialūs  

kvalifikaciniai 

reikalavimai 

(išsilavinimas, privaloma 

darbo patirtis ir / ar kt.) 

Mėnesinis  

darbo 

užmokestis 
(neatskaičius 

mokesčių) 

(Eur) 

 Kultūrinės ir turistinės veiklos 

vadybininkas  (pavaduojantis, 2 m 

laikotarpiui) 

 

Pagrindinės funkcijos: 

1. Koordinuoti rajono savivaldybės 

turizmo veiklą, teikti informaciją rajono,  

šalies  gyventojams  bei  užsieniečiams  

apie  rajono  turizmo objektus, 

lankytinas vietas, turizmo paslaugas, 

gamtos, ir kultūros paminklus, kultūros 

ir sporto renginius  rajone; 

2. Analizuoti rajono savivaldybės 

turizmo išteklius ir paslaugas, teikti 

pasiūlymus dėl jų plėtros, rengti bei 

įgyvendinti rajono savivaldybės turizmo 

plėtros programas (strategijas) arba 

Šilalės 

Vlado 

Statkevičiaus 

muziejus 

Direktorė  

Soneta Būdvytienė  

 

silale.muziejus@gmail.com 

 

8 449 5 15 72,  8 685 27 

768 

2021-02-19 1. Turėti ne žemesnį kaip 

aukštąjį arba jam 

prilygintą išsilavinimą 

humanitarinių ar socialinių 

mokslų studijų srities; 

2.  Gerai mokėti bent 

vieną užsienio kalbą; 

3.  Turėti gido 

pažymėjimą; 

4.  Turizmo specialistas  

turi rengti turizmo plėtros 

strateginį planą, metines 

veiklos programas ir 

ataskaitas savo 

kompetencijos ribose; 

5.  Mokėti kaupti, valdyti, 

sisteminti, apibendrinti ir 

1223,90 

mailto:silale.muziejus@gmail.com


projektus; 

3.  Rengti naujus turizmo maršrutus ir 

ekskursijas; 

4.  Rengti sutarčių projektus su turizmo 

paslaugas teikiančiais juridiniais ir 

fiziniais asmenimis dėl rekreacinių 

išteklių naudojimo (nuomos) turizmui ir 

poilsiui, kontroliuoti sutarčių vykdymą; 

5.  Teikti informaciją apie turizmo 

plėtrą Šilalės  rajone muziejaus 

tinklalapyje ir užtikrinti reguliarų 

informacijos atnaujinimą. 

6.   Dalyvauti Valstybinio turizmo 

departamento renginiuose ir 

projektuose, teikti statistinę informaciją; 

7.  Bendradarbiauti su rajono  

institucijomis turizmo plėtros 

klausimais, skleisti rajono turizmo    

informaciją  jaunimo,   moksleivių   

tarpe,   organizuoti  jiems susitikimus, 

seminarus,  diskusijas turizmo, savo 

rajono pažinimo tematika. 

8.  Formuoti rajono savivaldybės 

turizmo įvaizdį vidaus ir užsienio 

rinkose; 

9.  Atlikti kitas funkcijas, įgyvendinant 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatymo  nustatytą savarankiškąją 

savivaldybių funkciją – turizmo ir 

gyventojų poilsio organizavimą; 

pateikti informaciją, rengti 

išvadas ir pasiūlymus; 

6.  Turizmo specialistas 

privalo gerai mokėti dirbti 

kompiuteriu, ryšių, kita 

telekomunikacijų bei 

dauginimo technika 

7.  7. Turizmo specialistas  

privalo laikytis tarnybinės 

etikos, vidaus darbo 

tvarkos taisyklių,  būti 

mandagus, taktiškas tiek su 

kolegomis, tiek su 

interesantais, domėtis 

rajono savivaldybės 

problemomis; 

 



10. Rengti informacinius leidinius, 

lankstukus, pristatančius rajono turizmą; 

11. Rengti individualius kelionių 

maršrutus, organizuoti ir vesti 

ekskursijas muziejuje ir mieste. Rengti 

auto, velo, vandens bei pėsčiųjų turizmo 

maršrutus. 

12. Laiku pateikti ataskaitas apie 

suteiktas paslaugas Turizmo 

departamentui. 

13. Pildyti įvairias turizmo informacijos 

sistemas. 

14. Vykdyti kitus direktoriaus 

nurodymus ir pavedimus. 

 

       

 

_______________________________ 

 


