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ASMENINĖ INFORMACIJA Rimantas Palionis   

 

 Liškiavos 17 A- 14, Druskininkai, Lietuva   

 8 313 60801     868644815        

 r.palionis@druskninkai.lt   

https://www.facebook.com/Rimantas.Palionis63/    

 

Lytis Vyras | Gimimo data 1704/1963 | Pilietybė Lietuvos  
 
 

DARBO PATIRTIS   

 

 
 

IŠSILAVINIMAS IR 
KVALIFIKACIJA   

 

Data  
Profesija arba pareigos  

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės  
 
 
 
 

Darbovietės pavadinimas ir adresas  
Dabovietės veiklos sritis arba ūkio 

šaka 
 

                                                      
                                                     Data  

Profesija arba pareigos  
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės 

 Darbovietės pavadinimas  
 

Data           
Profesija arba pareigos  

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės 
 Darbovietės pavadinimas  

 
Data           

Profesija arba pareigos  
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės 

 Darbovietės pavadinimas 
 

Data           
Profesija arba pareigos  

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės 
 Darbovietės pavadinimas 

2002-12-02 iki dabar  
Direktorius 
Druskininkų kurorto rinkodaros projektų įgyvendinimas; kurorto komunikacijos plano rengimas ir 
įgyvendinimas; tarptautinių turizmo projektų vykdymas; dalyvavimas tarptautinių turizmo organizacijų darbe;  
strateginių, rinkotyros ir rinkodaros planų įgyvendinimo organizavimas; užsienio žurnalistų ir turizmo srities 
specialistų pažintinius turų organizavimas; turizmo ir verslo informacijos sklaida; konsultavimas turizmo ir 
verslo klausimais; mokymų, seminarų organizavimas; Druskininkų kempingo administravimas; turizmo 
renginių organizavimas ir dalyvavimas jose pristatant kurortą; Druskininkų kurorto įvaizdžio formavimas; 

VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras  
Turizmo ir verslo informacija. 

2000-03-13 iki 2000-09-01  
Verslo konsultantas 
Atsiskaitymo kortelėmis diegimas, darbas su verslo klientais. 
AB LTB Druskininkų skyrius. 
 
1998-04-23 iki 2000-03-13 
Konsultantas 
Konsultavimas, įmonės įvedimas į rinką. 
UAB ,,Migvita" 
 
1990 11-13 iki 1992-12-31 
Direktoriaus pavaduotojas 
Mokymo proceso organizavimas. 
Konsultacinė firma „Balticon" Druskininkų filialas 
 
 
1985-08-01 iki 1990-11-12 
GFK metodininkas 
Metodines medžiagos sudarymas 
Sanatorija ,, Eglės sanatorija" 

 
                                                 Data 

Kvalifikacija 
Švietimo teikėjo pavadinimas ir 

tipas 
 
 
 

1981 -1985 

Aukštasis universitetinis ll pakopa, gydomosios kūno kultūros instruktorius 

Lietuvos valstybinis kūno kultūros institutas   
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ASMENINIAI GEBĖJIMAI   

 

 

 

 
 

 

 

 
   

 
 

 

Data 
Kvalifikacija 

Švietimo teikėjo pavadinimas ir 
tipas 

1970-1981 
Pagrindinis išsilavinimas 
Lazdijų Motiejaus Gustaičio vid-mokykla 

Gimtoji kalba Lietuvių 
  

Kitos kalbos SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS  

Klausymas  Skaitymas  Bendravimas žodžiu  Informacijos 
pateikimas žodžiu   

Rusų C1 C1 C1 C1 C1 
  

Lenkų C1 C1 C1 C1 C1 
  

                                            Vokiečių               B1                                B1                            B1                              B1                            B1 
 

 

Bendravimo gebėjimai Bendravimo gebėjimus tobulinau dalyvaudamas tarptautinėse parodose, bendraudamas su 
partneriais iš Europos sąjungos viso pasaulio valstybių. Puikiai bendrauju ir bendradarbiauju su 
kolegomis, vadovais,  dirbu komandinį darbą. Gebu suburti ir vadovauti darbo grupes, numatyti 
strateginius veiklos planus, tikslus, atsakingai juos įgyvendinti. Gebu organizuoti renginius. 
Esu komunikabilus, diplomatiškas, kūrybingas, lankstus, organizuotas, gebu numatyti 
prioritetines sritis. Visose situacijose ieškau kompromiso. 

Organizaciniai ir vadovavimo 
gebėjimai 

Gebu vadovauti, generuoti naujas idėjas, esu organizuotas, turiu vadovavimo komandai patirties. 
Nuolat tobulinu pokyčių valdymo kompetencijas. Gebu rengti projektus ir juos įgyvendinti, planuoti ir 
organizuoti. Gebu reflektuoti savo veiklą, siekdamas ją tobulinti, taikyti naujoves savo darbe. 
Aktyviai dalyvauju kurorto įvaizdžio kūrimo ir gerinimo veikloje. 

Darbo kompiuteriu gebėjimai Įgudęs Windows operacinės sistemos, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint ir kt.) 
produktų, internetinių naršyklių vartotojas. 

Kiti gebėjimai Domiuosi Lietuvos istorija, sportu, fotografija.  

Vairuotojo pažymėjimas ▪ A1, A2, A,B1, B nuo 1986 metų, C1,C,D1,D,BE, C1E,CE nuo 1995 metų.   

  


