
 
 Jūsų gyvenimo aprašymą saugosime tik vykstančios atrankos metu. Atsirinkus kandidatą į ieškomą 
poziciją, Jūsų duomenys kartu su kitų pretendentų duomenimis bus sunaikinti. Susisieksime tik su 
atrinktais kandidatais. 

 

Teisininkas (-ė) 

„Keliauk Lietuvoje“ – Lietuvos turizmo skatinimo agentūra, atsakinga už šalies turizmo rinkodarą 

užsienyje ir Lietuvoje. Mūsų pagrindinis tikslas – stiprinti Lietuvos kaip patrauklios turizmo krypties 

pozicijas pasaulio turizmo žemėlapyje ir didinti atvykstamojo bei vietinio turizmo srautus. Kviečiame 

prisijungti prie besiformuojančios komandos ir kartu kviesti pasaulį į Lietuvą! 

 

Kokį darbą siūlome: 

• rengti vidaus administravimo teisės aktų projektus;  

• rengti ir vertinti teisinius dokumentus (sutartis, raštus, išvadas, pretenzijas, procesinius dokumentus 

ir kt.); 

• spręsti teisinius klausimus, susijusius su įstaigos veikla, viešaisiais pirkimais, darbo teisiniais 

santykiais ir kt.;  

• atstovauti Įstaigos interesus visų instancijų teismuose, valstybės ir savivaldybių institucijose, 

organizacijose bei santykiuose su juridiniais ir fiziniais asmenimis; 

• konsultuoti Įstaigos darbuotojus įvairiais teisės klausimais;  

• rengti aktualias teisėkūros iniciatyvas ir teisines išvadas; 

• dalyvauti Įstaigos projektų įgyvendinime; 

• teikti pasiūlymus įstatų keitimams; 

• dalyvauti Įstaigai deleguotų priemonių aprašų rengime ir vykdyme. 

 

Tu mums reikalingas (-a), jeigu: 

• turi aukštąjį universitetinį teisės magistro ar jam prilygintą vientisųjų teisės studijų magistro socialinių 

mokslų srities teisės krypties išsilavinimą; 

• turi ne mažesnę kaip 3 (trejų) metų teisinio darbo patirtį; 

• esi susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais įstaigos veiklą, darbo 

santykių reguliavimą, viešuosius pirkimus, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei Dokumentų 

rengimo taisyklėmis ir Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis; 

• turi patirties viešųjų pirkimų sutarčių rengime; 

• turi patirties atliekant duomenų apsaugos pareigūno funkcijas; 

• turi puikius darbo kompiuteriu įgūdžius (MS Office); 

• gebi kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti dokumentus;  

• turi gerus laiko planavimo bei derybų įgūdžius, greitai orientuojasi įvairiose situacijose. 

 

Darbo privalumai: 

• Darbas turizmo srityje ir prekės ženklo „Lithuania. Real is beautiful“ atstovavimas; 

• Ambicingi ir motyvuoti kolegos; 

• Galimybės profesiniam tobulėjimui; 

• Kolegiška atmosfera ir darbo vieta pačiame Vilniaus centre (galimybė dirbti nuotoliniu būdu). 

 

Atlyginimas – nuo 1780 €/mėn. (neatskaičius mokesčių) 

CV laukiame el. paštu: 

karjera@lithuania.travel | iki 2022 m. sausio 31 d. 


