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PROJEKTO „NATURA 2000 TINKLO VALDYMO OPTIMIZAVIMAS LIETUVOJE“ /
OPTIMIZING THE MANAGMENT OF NATURA2000“ (PROJEKTO NR.
LIFE16 IPE/LT/016 ) LAUKO DARBUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Projekto „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje” / Optimizing the
managment of Natura2000“ (projekto Nr. Life16 IPE/LT/016) (akronimas: LIFE-IP
PAFNATURALIT) (toliau – Projektas) lauko darbuotojas (toliau – lauko darbuotojas) yra
darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės grupė – kvalifikuotas darbininkas. Pareigybės kodas – 834104.
Papildomos funkcijos – nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas (962201).
3. Pareigybės lygis – C.
4. Pareigybės paskirtis – vairuoti transporto priemonę, prižiūrėti ir tvarkyti
Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos (toliau – Direkcija) valdomą turtą, teritoriją ir
infrastruktūrą, užtikrinti Projekto veiklų įgyvendinimą.
5. Pareigybės pavaldumas – Žemaitijos nacionalinio parko direktoriui (toliau –
Direktorius).
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti traktorininko pažymėjimą, leidžiantį vairuoti traktorių, kurio variklio galia
ne didesnė negu 60 KW ir gebėti jį vairuoti;
6.2. medicinos įstaigos leidimą tą darbą dirbti;
6.3. turi mokėti, žinoti ir išmanyti:
6.3.1. NATURA 2000 teritorijos priežiūros priemones;
6.3.2. biomasės kompostavimo priemones;
6.3.3. saugaus elgesio, dirbant elektriniu instrumentu, reikalavimus;
6.3.4. medienos defektus ir savybes;
6.3.5. pagrindines medienos rūšis ir savybes;
6.3.6. darbų kokybės reikalavimus;
6.3.7. instrumentų, darbo įrankių paskirtį ir naudojimo tvarką;
6.4. būti gerai susipažinusiam su darbo įrankių techninės eksploatacijos
instrukcijomis, saugos taisyklėmis, priešgaisrinės saugos ir asmens higienos reikalavimais,
Direkcijos darbo reglamentu, Direkcijos vidaus tvarkos taisyklėmis.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
7. Siekiant sėkmingo ir savalaikio projekto sutartyje numatytų veiklų įgyvendinimo
projekto teritorijoje, vykdo šias funkcijas:
7.1. valdo traktorių, transportuodamas įvairius krovinius, įvairaus svorio ir matmenų
įrenginius, naudodamas prikabinamus įtaisus. Atlieka krovimo, tvirtinimo, iškrovimo, kasimo,
grunto stumdymo darbus. Pripildo traktoriaus talpyklas kuru, sutepa traktoriaus ir
prikabinamų įrenginių mazgus;
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7.2. kasa, krauna, neša, valo, renka šiukšles, šakas, tvarko aplinką, pjauna žolę;
7.3. valdo ir prižiūri Projekto metu įsigytą turtą skirtą biomasės kompostavimui.
7.4. prižiūri biomasės kompostavimo aikšteles, esant aikštelės gedimams, jei yra
galimybė, savo jėgomis pataiso gedimus, apie gedimus praneša Projekto veiklų
koordinatoriui;
7.5. prižiūri ir kontroliuoja komposto susidarymo procesą biomasės kompostavimo
aikštelėse biomasę maišant ir vartant;
7.6. tvarko ir prižiūri NATURA 2000 teritorijas, jas šienaudamas ir biomasę išveždamas,
esančias Žemaitijos nacionalinio parko direkcijoje ir priskirtose teritorijose;
7.7. palaiko tvarkingą darbo vietą, neužgriozdina praėjimų;
7.8. vykdo ir laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Aplinkos
ministerijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos, Direkcijos
darbo reglamento, Direkcijos vidaus tvarkos taisyklių, Žemaitijos nacionalinio parko nuostatų
bei kitų, su jo funkcijomis susijusių teisės aktų.
7.9. vykdo kitus Direktoriaus ir Direktoriaus pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio
pavedimus tam, kad būtų pasiekti Direkcijos strateginiai tikslai.
IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
8. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už jam skirta naudoti transporto priemonę
ir darbo įrankius.
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