IEŠKOME LAUKO DARBUOTOJO
(PROJEKTO „NATURA 2000 TINKLO VALDYMO OPTIMIZAVIMAS LIETUVOJE“ įgyvendinimui)

Skelbimo Nr.:

51921

Skelbimo data:

2018-05-14

Konkursą organizuojanti įstaiga: Žemaitijos nacionalinio parko direkcija
Pareigos:

PROJEKTO „NATURA 2000 TINKLO VALDYMO OPTIMIZAVIMAS
LIETUVOJE“ lauko darbuotojas
Pareigybės aprašymas:

PROJEKTO „NATURA 2000 TINKLO VALDYMO OPTIMIZAVIMAS LIETUVOJE“ / OPTIMIZING THE
MANAGMENT OF NATURA2000“ (PROJEKTO NR. LIFE16 IPE/LT/016 ) LAUKO DARBUOTOJO PAREIGYBĖS
APRAŠYMAS (projekto įgyvendinimo laikotarpiui; 0,8 etato)
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 – Projekto veiklų koordinatoriui.
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;
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 Žemaitijos nacionalinio parko direktoriaus ir Projekto veiklų koordinatoriaus 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.
______________________________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (https://pm.vataras.lt).
Adresas:
Telefonas:
El. paštas:

Didžioji g. 10, Platelių mst., LT-90420 Plungės r.
8-448-49-337
znp@zemaitijosnp.lt; nijole.norvaisiene@zemaitijosnp.lt

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų (iki 2018-05-28) po konkurso paskelbimo
„Informaciniuose pranešimuose“ dienos (2018-05-14).
Pateikus pretendentui dokumentus ir kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso
skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar
papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai
paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Pretendentas privalo pateikti:

Vadovaujantis Aprašu, asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia taip pat per Valstybės
tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema).
Prisijungę prie paslaugos „Pretendavimas į darbuotojo pareigas“ (https://pm.vataras.lt),
pretendentai konkursą organizuojančiai įstaigai privalo pateikti:
• Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje
„Mano dokumentai“ prieš teikiant prašymą);
• užpildytą pretendento anketą (pagal Aprašo 1 priedą);
• prašymą leisti dalyvauti konkurse (! Dokumentus, susikurtus skiltyje „Mano dokumentai“, į
prašymą įtraukite panaudodami mygtuką „Pridėti iš mano dokumentų“.);
• traktorininko pažymėjimo, leidžiančio vairuoti traktorių, kurio variklio galia ne didesnė
negu 60 KW, kopiją.
Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo
Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos.
! Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi būti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.
________________________

