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TURIZMO VADYBININKO
PAREIGINIAI NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Vadybinink4 skiria pareigoms ir atleidLia i5 pareigq fstaigos direktorius;
2. Turizmo vadybininkas pareigas einantis darbuotojas (toliau - Vadybininkas) turi atitikti

Siuos specialiuosius reikalavimus:
2. I .tureti aukSt4j i universitetini, arba j am prilygstanti i5silavinim4;
2.2.taisyklingai kalbeti gimtqja kalba, bei moketi ne maZiau kaip vien4 uZsienio kalba;
3. Vadybininkas tiesiogiai pavaldus istaigos direktoriui;
4. Vadybininkas turi b[ti diplomati5kas, patikimas, s4Ziningas, produktyvus ir kruop5tus,

turi biiti pasiruoSgs bendradarbiauti, tureti gerus bendravimo ig[dZius, sugebeti dirbti savaranki5kai ir
komandoje;

5. Vadybininkui nesant istaigoje (atostogos, komandiruote, liga ir pan.), jo pareigas laikinai
atlieka kitas direktoriaus isakymu paskirtas darbuotoj as.

6. Vadybininkas turi Linoti, moketi ir i5manyti:
6.1.KupiSkio rajono turizmo i5teklius ir paslaugas, blti susipaZinusiam su Lietuvos turizmo

iStekliais;
6.2.turizmo veikl4 reguliuojandius lstatymus ir kitus norminius aktus;
6.3.moketi valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informacij4 ir rengti iSvadas, savaranki5kai

planuoti, organizuoti savo veikl4, sklandZiai destyti mintis ra5tu ir LodZiu, dirbti kompiuteriu;
6.4.laikytis darbo saugos, prieSgaisrinds saugos, elektrosaugos reikalavimq;
7. Vadybininkui, privalu savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos teises aktais,

istaigos istatais, darbo sutartimi, Siais pareiginiais nuostatais, direktoriaus isakymais, vidaus darbo
tvarkos taisyklemis.

II. TURIZMO VADYBININKO PAREIGOS

8. Vadybininko funkcijos:
8.1. turi prakting ir teoring turistines veiklos organtzaytmo patirti;
8.2. renka, kaupia, ruo5ia ir sistemina informacing medZiagq apie Kupi5kio miesto ir raiono

apgyvendinimo, maitinimo, transporto paslaugas, pramogas, parodas, renginius, naujus turizmo obiektus
(internete, informaciniuose leidiniuose, vizualineje reklamoje ir t.t.), tiria istaigos teikiamq paslaugu
turizmo srityje rink4;

8.3. sistemrngar analizuoja savo srities teises aktus, supaZindina su naujovemis suinteresuolus
asmenis;

8.4. skatina atvykstamojo ir vietinio turizmo pletr4 pristatant ir propaguojant KupiSkio rairrntr
ir Lietuvos turizmo iSteklius;

8.5. kuria ir teikia pasirilymus del naujq turizmo mar5rutq, turizmo renginiu. rekrea;inru
programq;

8.6. teikia iSsami4 teising4 turisting informacijq apie rajono turizmo iSteklius. paslaug:s.
Iankomus objektus ir vietoves, kt. turizmo informacijq;

8.7. veda susiraSinejim4 elektroniniu pa5tu, faksu, lai5kais, atsakineti i uZduotus klausimus:
8,9. r,ykdo informaciniq reprezentaciniq leidiniq leidybos paruoSimo darbus:



misijoms, svediq ir Zurnalistq delegacijoms apie KupiSkio rajono turizmo paslaugas, rfipinasi
svediq ir Zurnalistq priemimu. Atsako uL teikiamos informacijos teisingum4, objektyvum4,
patikimum4;

8.1 1. teikia pasi[lymus istaigos darbo, veiklos planq sudarymui, turizmo veiklos pletros,
paslaugq kokybes gerinimo, naujq turizmo produktq kurimo klausimais. Dalyvauja planuojant ir
igyvendinant istaigos strategines ir metines veiklos programas, rengiant ataskaitas.

8.12. organrntoja mokymus, seminarus bei kitus turizmo informacinius renginius. Dalyvauja
istaigos organizuoj amuose renginiuose.

8.13. rengia, planuoja ir organizuoja ekskursijas, lydi turistq grupes paZintinese ir poilsinese
kelionese.

8.14. dalyvauja rajone organizuojamuose renginiuose ir Sventese, tarptautinese turizmo
parodose, seminaruose, mokymuose bei kituose turizmo renginiuose;

8.15. organizuoja ir koordinuoja centro veikl4: priima ir aptarnauja lankytojus, teikia gido
paslaugas, rengia turistinius marSrutus, supaZindina lankytojus su teritorijq vertybemis ir paZintinio
turizmo galimybemis, platina informacinius leidinius ir turisting atributik4, dirba kasos aparatu. Teikia
informacij4 del ekskursijq uZsakymo, turistq apgyvendinimo, tarpininkauja uZsakant transporl4, kelto
bilietus;

8.16. organizuoja informaciniq leidiniq, knyg,l, plakatq, suvenyrq tvarking4 eksponavim4 ir
savalaiki papildym4;

8.17. uZtikrina pavestq darbq savalaiki ir kokybi5k4 vykdym4;
8.18. organizuoja ir vykdo kitas turizmo informacijos bei turizmo paslaugas;
8.19. teikia informacij4 rengiant projektus, susijusius su turizmo infrastrukturos, paslaugq ir

marketingo vystymu, finansuojamus per vietos ir Europos SEjungos struktUrinius fondus;
8.20. bendradarbiauja su atitinkamomis institucijomis, fiziniais ir juridiniais asmenimis,

vykdandiais rekreacinE veikl4 teritorijoje, teikia konsultacijas rekreacines veiklos, turizmo pletros
KupiSkio rajono savivaldybeje klausimais; bendradarbiauja su suinteresuotomis istaigomis, visuomenes
grupemis, Ziniasklaida. Palaiko rySius su (uZsienio valstybiq) institucijomis bei tarptautinemis
organizacijomis;

8.21. tiria KupiSkio rajono verslo sektoriaus kvalifikacijos tobulinimo ir saviSvietos poreikius,
teikia su verslu susijusi4 informacij4;

8.22. organizuoja ir padeda rengti KupiSkio rajono SVV atstovams bei planuojantiems pradeti
verslq kvalifikacijos tobulinimo renginius: seminarus, kursus, paskaitas, konferencijas, konsultacijas,
edukacines iSvykas ir pan.;

8.23. vykdo kitus direktoriaus nurodymus nustatytos kompetencijos ribose;
8.24. pavaduoja direktoriq jo isakymu direktoriaus atostogq, ilgalaikiq komandiruodiq

metu;
8.25. savarankiSkai kelia savo Ziniq lygi ir kvalifikacijq.

III. TURIZMO VADYBININKO TEISES

9. SuZinoti apie jo darbo aplinkoje esandius sveikatai pavojingus ir kenksmingus veiksnius;
10. Gauti reikaling4 informacij4 darbo, veiklos klausimais i5 to paties ar auk5tesnio

lygmens valdymo grandZiq;
1 1. Dalyvauti istaigos rengiamuose pasitarimuose;
12. SusipaZinti su istaigos vadovybes sprendimq projektais, susijusiais su jos veikla;
13. Vadovaujantis savo kompetencija, prane5ti istaigos direktoriui apie visus trDkumus,

i5aiSkejusius vykdant savo pareigas, ir teikti siulymus jiems Salinti;
14. I5 istaigos vadovo gauti pagalbos,vykdant Sioje pareigineje instrukcijoje numatytas pareigas;
I 5. Kelti kvalifikacij4;
16. Ginti savo teises ir teisetus interesus;
17. Kitos Lietuvos Respublikos teisiniuose aktuose numatytos teises. Lietuvos

Respublikos nustatyta tvarka i poilsio laik4, kasmetines ir tikslines atostogas;



Respublikos nustatyta tvarka ipoilsio laikq, kasmetines ir tikslines atostogas;
18. Atstovauti istaig4 kitose istaigose ir organizacijose, turizmo parodose ir pan.;
19. Reikalauti, kad istaigai bfltq pateikiama teisinga informacija, reikalauti, kad b[tq

teikiamos nepriekaiStingos kokybes turizmo paslaugos.

IV. TURIZMO VADYBININKO ATSAKOMYBE

2}.Twizmo vadybininkas atsako uZ:

20.1. konkrediq darbo uZduodiq ivykdym4 pagal pareiginiuose nuostatuose nurodytq
pareigq savalaiki vykdym4;

20.2. darb1ir atliktq uZduodiq ivykdym4 darbo eigoje;
20.3. darbo rezultatus, paties priimtus sprendimus, parengtos informacijos teisingumq,

iSvadq ir pasifilymq kokybg;
20.4. patiketas darbo priemones ir prietaisus, materialiniq ir techniniq resursq tikslingq

panaudojim4;
20.5. savalaik! ir teising4 informacijos pateikim4 istaigos direktoriui;
20.6. darbo saugos, elektros saugos, prie5gaisrines saugos, darbo higienos ir darbo

tvarkos reikalavimq laikym4si;
20.7 . profesines etikos paZeidimus;
20.8. vidaus darbo tvarkos taisykliq reikalavimq vykdym4;
20.9. istatymq, norminiq aktq, istaigos isakymq vykdym4;
20.l0.savo pareigq, numatytq Sioje pareigineje instrukcijoje, netinkam4 vykdymq ar nevykdym4

pagal galiojanti Lietuvos Respublikos darbo kodeks4;
20.t1,. istatymq paZeidimus, padarytus vykdant savo veikl4 materialing Zalq pagal galiojanti

Lietuvos Respublikos administracini, baudLiamqi bei civilini kodeksus ;

21. Vadybininkas pasilada bei isipareigoja bflti lojalus istaigai ir neatskleisti ZodZiu, ra5tu ar
kitokiu pavidalu pa5aliniams asmenims jokios dalykines, finansines informacijos, su kuria jis buvo
supaZindintas arba ji tapo jam prieinama ir Zinoma dirbant.

V. PAREIGINIU NUOSTATU VALDYMAS

22.Turizmo vadybininko pareigybes apra5ymas perZifirimas ir i5 naujo rengiamas

istaigos direktoriaus sprendimu.

VI. PAVALDUMAS

23. Twizmo vadybininkas tiesiogiai pavaldus istaigos direktoriui.

SusipaZinau:


