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KRETINGOS RAJONO SVIETIMO CENTRO
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO TURIZMUI

PAREIGYBES APRASYTTAS

I SKYRIUS
PAREIGYBE

1. Kretingos rajono Svietimo centro (toliau - Centras) direktoriaus pavaduotojas turizmui
(toliau * Direktoriaus pavaduotojas turizmui) yra priskiriama biudZetiniq istaigq strukturiniq
padaliniq vadovq irjq pavaduotojq pareigybes grupei.

2. Pareigybes lygis - A.
3. Pareigybe yra reikalinga istaigos nuostatuose numatytai.veiklai turizmo srityje vykdyti,

Kretingos rajono savivaldybds teritorijos turizmo iStekliq ir paslaugq rinkotyrai ir rinkodarai,
infbrmacijos apie turizmo paslaugas, lankomus objektus ir vietoves rinkimui, kaupimui ir teikimui,
rengti, leisti ir platinti informacinius bei kartogratinius leidinius apie turizmo paslaugas, objektus ir
vietoves, analizuoti esamus turizmo i5teklius Kretingos rajone, darbo planq turizmo srityje rengimui,
teikti pasillymus veiklos ir strateginiq planq turizmo srityse rengimui.

4. Direktoriaus pavaduotojas turizrnui tiesiogiai pavaldus Kretingos ra.iono Svietimo
centro dircktoriui.
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5. Darbuotojas, einantis Sias pareigas, turi atitikti Siuos specialiuosius reikalavirnus:
5.1 . buti susipaZinusiam su kultfiros ir turizmo centrq veiklq reglamentuojandiais Lietuvos

Respublikos teis6s aktais, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatym4, Lietuvos Respublikos
biudZetiniq istaigq istatym4, Lietuvos Respublikos darbo kodeksE, Lietuvos Respublikos turizmo

lstatymE bei kitus turizmo informacijos teikimq ir turizmo verslq reglamentuojandius teisds aktus ir
sugebeti juos pritaikyti praktikoje;

5.2. b[ti susipaZinusiam su Nacionaline turizmo pletros programa, Kretingos rajono
savivaldybds strategines pletr0s planu, moketi analizuoti turizmo srautus. nustatyti prioritetines
turizmo rinkas, moketi rengti ir igyvendinti turizmo rinkodaros pletros planus, sugebeti organizuoti
statistinius turizmo tyrimus ir vykdytijq analizg;

5.3. moketi valdyti informacijq: j4 kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti i5vadas;
5.4. sklandZiai destyti mintis raStu ir i.odLiu;
5.5. Zinoti raStvedybos, teisds aktq rengimo taisykles;
5.6. moketi dirbti Siomis kompiuterinemis programomis: MS Word, MS Excel, MS

PowerPoint, MS Outlook, Intemet Explorer;
5.7. moketi anglq kalb4 A lygiu, o kitq uZsienio kalbq B lygiu;
5.8. tureti auk5t4ji universitetini iSsilavinim4;
5.9. tureti B klas6s vairuotojo paZymejimE;

5.10. gebeti dirbti kasos aparatu;

5. 1 I . moketi vertinti esamE turizmo ir kult[rqs beijo verslo aplink4, Zinoti turizmo pletros
ir investicijq ! turizmq prioritetus ir priemones;
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bei jo esmg, rinkos tyrimq, ikainiq nustatymo principus;

5.13. moketi dirbti atsakingai, savaranki5kai planuoti, organizuoti ir vertinti savo darb4,
bendrauti su kolegomis ir klientais;

5. I 4. b[ti klrybiSkam, komunikabiliam, iniciatyviam, pareigingam.

III SKYRIUS
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6. Sias pareigas einantis darbuotojas vykdo Sias funkcijas:
6.1. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Turizmo centro darbuotojq darb4, uZtikrina

savalaiki ir kokybiSkq uZduodiq vykdym4 ir igyvendinim4, rupinasi Siq darbuotojq darbiniais
poreikiais;

6.2. rengia pasi[lymus ir medZiag4 bei vykdo tarptautinius turizmo projektus, dalyvauja
tarptautiniq turizmo organizacijq darbe;

\-- 6.3. rengia ir teikia informacij4 rengiant projektus, susisijusius su Kretingos rajono
savivaldyb€s turizmo produkto kurimu ir turizmo rinkodara, finansuojamus per nacionalinius ir
Europos S4jungos struktlrinius fondus;

6.4. organizuoja strateginiq, rinkotyros ir rinkodaros planq turizmo sferoje igyvendinim4,
rengia ir teikia direktoriui turizmo veiklos priemoniq planus, pasiulymus bei ataskaitas apie atlikt4
darb4;

6.5. organizuoja turizmo produkto vie5inimo projektus, skatinandius turizmo pletrq
Kretingos raj ono savivaldybej e ;

6.6. orghnizuoja reprezentacinius renginius, dalyvauja su turizmu susijusiuose
renginiuose, turizmo parodose, verslo misijose ir miesto Sventese, kuriuose pristato turizmo iSteklius;

6.7. nustatyta tvarka nagrineja gyventojq, lmoniq, istaigq ir kitq organizacijq skundus,
pareiSkimus, praSymus bei pasiDlymus, priima interesantus, sudaro bendradarbiavimo sutartis,
konsultuoja turizmo veiklos klausimais;

6.8. bendradarbiauja ir keidiasi informacija su Lietuvos ir uZsienio turizmo informacijos
centrais;

6.9. teikia pasiulymus del istaigos biudZeto sudarymo, Kretingos rajono savivaldybes
. turizmo rekreacijos ir verslo skatinimo programos rengimo, turizmo pletros strategijos ir jos

U pretoJrmo;
6.10. direktoriaus pavedimu, atstovauja istaig4 savivaldybeje, valstybds institucijose,

imondse, istaigose;
6.1l. organizuoja vietiniq ir uT.sienio Zurnalistq bei turizmo srities specialistq paZintinius

turus po Kretingos rajon4;
6.12. suderings su istaigos direktoriumi, rengia sutartis, iformina materialiniq vertybiq

isigijimo dokumentus, rei5kia pretenzijas tiekejams del sutartiniq lsipareigojimq nevykdymo ir
terminq nesilaikymo;

6.13. skatina atvykstamojo ir vietinio turizmo pletr4, pristatant ir vieSinant Kretingos
rajono turizmo i5teklius, formuoja Kretingos rajono ivaizdi;

6.14. uLtll<rina Kretingos rajono savivaldybds tarybos sprendimq, mero potvarkiq,
administracijos direktoriaus ir istaigos direktoriaus isakymq igyvendinim4, direktoriaus pavaduotojo
kompetencijos ribose kontroliuoja Siq teises aktq vykdym4;

6.15. teikia turizmo infbrmavimo paslaugas rajone;
6. 16. rupinasi reprezentaciniq suvenyrq pardavimu;

6.17. organizuoja gidq paslaugas rajone;



6.18. vykdo ir kitas teis€s aktuose nustatytas funkcijas bei Centro direktoriaus pavedimus
atitinkandius Centro tikslus ir funkcijas;

6"19. renka, kaupia ir nemokamai teikia informacij4 ir platina informacinius bei
kartografinius leidinius apie turizmo paslaugas, lankomus objektus ir vietoves.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBE

8. Sias pareigas einantis darbuotojas atsako:

8.1. uZ Turizmo informacijos centro veiklos kokybg ir rezultatus, tvarkomq dokumentq
saugum4 ir turimos informacij os ko nfi denc i al um4 ;

8.2.uL Centro nuostatuose, darbo tvarkos taisyklese, pareigybes apra5yme numaty.tq
funkcij q kokybi5k4 vykdym4;

8.3. planuoja turizmo vadybininkq ir savo kvalifikacijos tobulinim4, teikia pasi[lymus;
8.4. rengia kompetencijos portf'eli;
8.5. vykdo Turizmo informacijos centro ir savo veiklos isivertinim4, teikia pasifilymus;
8.6. Direktoriaus pavaduotojui turizmui, nevykdandiam pareigybes apraiyme nurodytq

funkcijq, gali bfiti skiriamos drausmin€s nuobaudos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta
tvarka.

SusipaZinau

'n t,a,JQ

&+c. ibw{<;*lti u'"E

. (Vardas ir pavarde)

, tL1g,,{-0{- LLt
(Data)


