
Kontaktai: 

El. p. jurgita.raudonyte@hotmail.lt 

FB puslapis: https://www.facebook.com/RastoPeledos/ 

Darbo patirtis (tik pagrindiniai projektai): 

• 11-toji Kauno bienalė „YRA IR NĖRA: paminklo (ne)galimybės klausimas“ (2017/08 – 2017/11) 

Darbas su edukacine progrma „Mokykis su bienale“. Kvietimų mokykloms rengimas, darbas su su 

Mailerlite sistema, pristomųjų interviu rengimas su programos kuratorėmis bei edukatoriais, asistavimas 

rengiant istorijos ir anglų. k. pamokas, šių pamokų vedimas.  

• Pelėdos (2017/04 – Dabar) 

Rašomi tekstai apie verslumą, komunikaciją su klientais, rengiamos asmeninės konsultacijos, paskaitos ir 

mokymų programos.  

• UAB „Media Inovacijos" (UBIE) (2016/12 – 2017/07) 

Tekstų rengimas įmonės klientams; pilnas turinio kūrimas užsakovų tinklapiams; turinio kėlimas į 

Wordpress bei Fork turinio valdymo sistemas. 

Dirbau su KAMĖ vonios baldų, PK projektavimo biuro, Senamiesčio stomatologijos klinikos ir kitais 

tinklapiais, taip rengiau tekstus prezentacijoms, skelbimams, el. laiškams ir t.t.  

• UAB „Puratos" (2016/09 -2017/08) 

Pilnas svetainės tekstų atnaujinimas; naujų tekstų rašymas bei vertimas iš anglų į Lietuvių kalbą. 

• UAB „Vizualizavimas" (2016/08 – 2017/04) 

Naujai kuriamai svetainei rengiami Lietuvos miestų, miestelių bei lankytinų objektų aprašymai anglų 

kalba. Į užsakymą įeina ir konkrečių turistinių maršrutų po Lietuvą sudarymas, renginių bei festivalių 

kalendoriaus parengimas bei kiti tekstai, skatinantys turizmą Lietuvoje ir supažindinantys su šalies 

kultūra. 

• Onbo.lt (2016/05 - 2016/07 ) 

Mokymų programos vertimas iš anglų į lietuvių kalbą bei projekto pradžioje vykdyta komunikacija su 

klientais elektroniniu paštu. Atsižvelgiant į dažniausiai kylančius klausimus bei klientų problemas 

sudarytas D.U.K 

• Keliauninga.lt (2014 m. - 2015m.) 

Kurtas keliauninga.lt tinklaraštis – rašyti straipsniai ir imti interviu kelionių tema – kaip susiorganizuoti 

kelionę, kokius daiktus imti, kaip geriausia keliauti, ką verta pamatyti ir panašiai. 

2014 metų pabaigoje, sudariaus autorinę sutartį, bendradarbiauta su www.15min.lt rubrika 

„Pasaulis Kišenėje" - kuriant tekstus buvo atsižvelgta į portalo poreikius ir tekstai lygiagrečiai 

publikuojami ir tinklaraštyje, ir portale. 
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2016 m. tinklaraštis įtrauktas į Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos duomenų bazę ir 

šiuo metu gaunu kvietimus į departamento vykdomus renginius bei kitas naujienas. 

www.keliauninga.lt 

• Debesyla.lt (2012 m. - Dabar) 

Bendradarbiauju su debesyla.lt tinklapiu. Šiam tinklapiui esu sukūrusi keletą skirtingų šūkių (pvz. ilgai 

naudotą „Moksliškai patikrinta, asmeniškai išbandyta“), redaguoju straipsnius, esu atsakinga už interviu 

rengimą bei padedu generuojant idėjas dėl tolimesnės veiklos krypties. 

www.debesyla.lt 
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