GYVENIMO APRAŠYMAS
1.

Vardas/Pavardė: RASA KMITIENĖ

2.

Išsilavinimas: Aukštasis – universitetinis

3.

Mokymo įstaigos:

Mokymosi institucija

Mokymosi laikotarpis, įgyta specialybė

Šilutės turizmo ir buitinių
paslaugų mokykla
Klaipėdos universitetas,
Rekreacijos katedra
Klaipėdos universitetas,
Rekreacijos katedra

1996 – 1998 m. Viešbučių ir turizmo kompleksų darbuotojas, kelionių
agentūrų darbuotojas
1998 – 2003 m. Rekreacijos ir turizmo vadybos bakalauro laipsnis
2003 – 2005 m. Rekreacijos ir turizmo vadybos magistro laipsnis

4. Darbo patirtis:
Įstaigos, įmonės pavadinimas
UAB „DELTUVA“
Šilutės rajono vartotojų
kooperatyvas
Šilutės turizmo ir buitinių
paslaugų mokykla

Laikotarpis
1991 – 1992 m
1992 -1998 m.
1999 – 2004 m.
2004 – 2006 m.

Šilutės turizmo ir verslo
informacijos centras
UAB „KINTAI“
Individuali įmonė „Kurortų
pramogos“
Šilutės rajono savivaldybė

2006 – 2007 m.
2007 – 2009 m.
2009 – 2014 m.
2014 m. -2017 m.
2017 m. birželio 30 d. iki dabar

VšĮ Šilutės turizmo informacijos
centras
Palangos turizmo informacijos
centras

Pareigos
Pardavėja
Pardavėja
Turizmo specialybės profesijos
mokytoja. Padavėjo – barmeno
profesijos mokytoja
Turizmo vadybininkė
Turizmo vadybininkė
Direktorė
Planavimo ir plėtros skyriaus vyr.
specialistė
Direktorė
Direktorė

5. Užsienio kalbos ( vertinimas 1 - l. gerai; 2 – gerai; 3 – pakankamai; 4 –
prastai; 5 – l. prastai)
Kalba
Lietuvių kalba
Anglų kalba
Rusų kalba

Supratimas
1
B1
1

Kalbėjimas
1
B1
1

Rašymas
1
B1
1

1997-1999 m. - UAB „International Correspondence Course“ studijų centro anglų kalbos
pradedantiems kursai.
2011 m. spalio 12 d. – 2012 m. balandžio 20d. - Prie – Intermediate (A-2) lygio anglų kalbos
kursai. 48 val.
6. Darbo kompiuteriu gebėjimai:
Kompiuterio programos: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Internet
Explorer, MS Outlook Express, WinZip, Adobe Acrobat, AutoCAD ir kitos.

2003 m. spalio 9-24 d. - Pedagogų kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos tobulinimo kursai
(ECDL). Šilutės rajono pedagogų švietimo centras.
2013 m. kovo – gegužės mėn. - Mokymai: „Kompiuterinis rašingumas (ECDL – 7 moduliai)“ 60
val.
7. Vairuotojo pažymėjimas:
B kategorija nuo 1993 m. gegužės 25 d.
1997 – 1999

8. Kvalifikacija:
UAB „International Correspondence Course“ studijų centro
anglų kalbos pradedantiems kursai.
2002 -2003

Mokymo kursai: Kultūros renginių organizatorių paruošimo
programa. KTU verslo strategijos instituto biznio kompetencijos
centras.

2002 gruodžio 12d.

Seminaras: „Neįgaliųjų jaunuolių bendradarbiavimo galimybės.
Klaipėdos miesto padagogų šveitimo centras.

2002 balandžio 5d.

Pedagogų kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos tobulinimo
kursai (ECDL). Šilutės rajono pedagogų švietimo centras.

2003m. Spalio 9 – 24 d.
2003 gegužės – liepos
mėn.
2003 10 mėn

2004 m. 02 mėn. 24 d.

Mokymai: „Kaimo turizmas: nuo idėjos iki įgyvendinimo.“
Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras.
Leonardo da Vinci projekto „Ryšys tarp krašto istorijos ir maisto
kultūros) stažuotėje Danijos Erhvevsskolen Hamlet College.
seminaras: Mokytojų ir moksleivių bendravimas ir konfliktų
valdymas. Šilutės rajono pedagogų švietimo centras.
Seminaras: Paraiškų Europos Sąjungos struktūriniams fondams
rengimas ir projektų valdymas.“

2005 m. kovo 24 d

Seminaras: “Smulkus turistų apgyvendinimo verslas Austrijoje”

2005 m. gegužės 2 d.

Kelionių vadovas. Valstybinis turizmo departamentas

2005 m. gegužės 23 d.

Antros kategorijos gidas. Valstybinis turizmo departamentas

2006 gegužės 26 d.

Seminaras: “Austrijos petirtis rengiant turizmo specialistus,
organizuojant viešbučių darbą bei marketingą”

2007 m. lapkričio 20 d.

8 val. mokymų kursas Darbuotojų motyvavimo sistemos
kūrimas. Nepiniginis skatinimas.

2010 m. rugpjūčio mėn.
11-13d.

Mokymai: Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą bei
tvarkymą mokėtojų aptarnavimo mokymai“ 24 val.

2010 m. rugsėjo mėn. 2-8 d.

„Aplinkosauginių projektų valdymo mokymai“ 40 val.

2011 gruodžio 13 d

Mokymai : „Streso ir spaudimo valdymas“ 8 val.

2011 m. lapkričio 23 d.

Mokymai: „Įtaigaus regiono produktų pristatymas ir
pardavimas“ 8 val.

2012 m. sausio 12 d.

Mokymai: „Sprendimų priėmimas“ 8 val.

2012 m. sausio 31 d.

Mokymai: „Darbo kodekso taikymo praktiniai aspektai“ 8 val.

2012m. balandžio 23 d..

Kursai: Prie – Intermediate (A-2) lygio anglų kalbos kursai. 48
val.
Mokymai: Kompiuterinis raštingumas (ECDL -7moduliai)“

2013 m. kovo – gegužės
mėn.
2013 m. kovo 12 d.
2013 m. rugsėjo 24 d
2013 m. lapkričio 26-27 d.
2013 m. lapkričio 11d.
2013m. spalio 8 d.
2014 m. vasario 11 d.
2014 m. vasario 24-25 d.
2014 m. balandžio 15-16 d.

2014 m. kovo 4 d.
2014 m. kovo 12 d.
2014 m. kovo 18-19 d.
2014 m. kovo 25 d.
2014 m. balandžio 22-23 d.
2014 m. lapkričio 12 d.
2014m. lapkričio 13 d.

2014 m. kapkričio 13 d.
2015 m. lapkričio 13 d.

„Šilutės rajono savivaldybės strategijos kūrimas“ 8 val.
mokymai
Mokymai: „Bendravimo įgūdžiai“ 8 val.
Mokymai: „Emocinės savireguliacijos ir asmeninio efektyvumo
potencialo didinimas“ 16 val.
Mokymai: „Darbas su sudėtingais klientais“ 8 val.
Mokymai: „Produktyvus susirinkimas“
„Turizmo rinkodara ir viešasis sektorius“ Mokymų trukmė 8 ak.
val.
„Komandinio darbo skatinimas“ mokymų trukmė 16 ak. val.
Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos
„Apgyvendinimo paslaugų kvalifikavimo ekspertų mokymai“
suteiktas eksperto vardas.
„Valstybės ir savivaldybės turto valdymo organizavimas“
Mokymų trukmė 8 ak. val.
„Darbo santykius reglamentuojantys norminiai teisės aktai“
mokymų trukmė 8 ak. val.
„Projekto veiklų valdymas“ mokymai.
„Kūrybiškumo ugdymas“ mokymų trukmė 8 ak. val.
„Derybų vedimo įgūdžiai“ Mokymų trukmė 16 ak. val.
Turizmo informacijos centrų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo
mokymai
Pažymėjimas G Nr. 088750 Darbdavio, darbdaviui
atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir
sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių
įmonėse, mokymo programą, valstybinis jodas 560086203 ir
įgijo kompetenciją sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai
nekenksmingas darbo sąlygas ir atlikti įmonės darbuotojų saugos
ir sveikatos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse
Gaisrinės saugos pažymėjimas Vr. 16435
Seminaras „Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai nuo 2016 m.

2015 m. gruodžio 3 d.
2016 m. birželio 29-30 d
2016 m. lapkričio 10 d.
2016 m. lapkričio 16-18 d.

2017 m. vasario 23 d.

sausio 1 d. Mažos vertės pirkimai ir jų taikymas“
Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos
Lietuvos turizmo informacijos centrų darbuotojų mokymai „
Inovatyvus turizmo produktų kūrimas ir pristatymas“
Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos
„Apgyvendinimo paslaugų kvalifikavimo ekspertų mokymai“
Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos
Lietuvos turizmo informacijos centrų darbuotojų mokymai „Erinkodara: tai ką žinojai vakar, negalioja šiandien“
Ūkio ministerijos ir Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo
organizacijos (toliau – PTO) mokymai Lietuvos turizmo
specialistams “THE PRACTICAL IMPLICATIONS OF
SUSTAINABILITY UNDER THE FRAMEWORK OF THE
INTERNATIONAL YEAR OF SUSTAINABLE TOURISM
FOR DEVELOPMENT“.
Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos
pažymėjimas Nr. 0101 Turizmo informacijos centrų darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimo seminaras

14. Patirtis projektų valdyme:
2002 10 – 2003 07

Projekto: „Socialiai pažeidžiamų grupių asmenų integracija
į darbo rinką.“ Dėstytoja.

2003 m. 09 mėn. 20 – 27 d.

Leonardo da Vinci projekto „Ryšys tarp krašto istorijos ir
maisto kultūros) stažuotėje Danijos Erhvevsskolen Hamlet
College projekto administratorė

2006-2007 m.

Projekto „Netradicinių verslų konkurencingumo didinimas
ir jų populiarinimas Vakarų Lietuvos regionuose“ asistentė
Šilutės rajone, projektas finansuotas pagal PHARE 2002
ekonominės ir socialinės Sanglaudos programą Lietuvoje.
Projektas sėkmingai įgyvendintas.

2009 – 2011 m.

Projekto Nr. VP3-1.4-AM-04-R-31-001 „Šyšos upės vagos
ir senvagės valymo darbai Šilutės mieste“ projekto vadovė.
Projektas sėkmingai įgyvendintas.

2009-2011 m.

Projekto Nr. VP3-1.3-ŪM-05-R-31-001 „Šilutės miesto ir
istorinio parko dviračių – pėsčiųjų takų rekonstrukcija. I
etapas“ projekto vadovė.
Projektas sėkmingai įgyvendintas.

2011 – 2014 m.

Projekto Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-33-001 „Regioninė
galimybių studija „Vakarų krantas“ projekto vadovė.
Projektas sėkmingai įgyvendintas.
Projekto Nr. VP3-1.4-AM-04-R-31-010 „Šyšos upės vagos
ir senvagės valymo darbai Šilutės mieste. II etapas“
vadovė.
Parengta paraiška.

2011 m.

2011 - 2014 m.

2012 m.

2013 m.

2013 m.

2015 m.

Projekto „Kultūros paveldo išsaugojimas Pietų Baltijos
regione – CRAFTLAND“ projekto vadovė.
Projektas įgyvendintas sėkmingai.
Projekto VP3-1.3-ŪM-05-R-31-011 „Šilutės miesto
dviračių – pėsčiųjų takų rekonstrukcija“ projekto vadovė.
Projektas sėkmingai įgyvendintas.
Projekto „Valymo įrenginių ir kanalizacijos tinklų statyba
pasienio teritorijose tarp Kaliningrado srities ir Lietuvos“
projekto vadovė, projektas įgyvendintas sėkmingai.
Projektas sėkmingai įgyvendintas.
Projekto Nr. VP1-4.1-VRM-04-R-32-008 „Šilutės rajono
savivaldybės administracijos darbuotojų ir Savivaldybės
Tarybos narių mokymai (3 etapas)“ projekto vadovė.
Projektas įgyvendintas.
Projekto Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-31-023 „Rusnės
viešosios infrastruktūros plėtra“ vadovė.
Parengė paraišką.
Projektas „Tradicinių amatų centro Švėkšnoje plėtra“ Nr.
20AM-KL-15-1-05889-PR001 Parengta paraiška ir
įgyvendintas projekto I etapas.

15. Narystė:
1. Klaipėdos regiono turizmo tarybos narė; pirmininko pavaduotoja.
2. .

