PATVIRTINTA
Žemaitijos nacionalinio parko direktoriaus
2017 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. V- 27
(Žemaitijos nacionalinio parko direktoriaus
2018 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. V-56
redakcija)
GAMTOS IR KULTŪROS PAVELDO SKYRIAUS
NEFORMALIOJO UGDYMO SPECIALISTO (LIETUVIŠKO RITINIO MOKYMAS)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus (toliau – Skyrius) neformaliojo ugdymo
specialisto (lietuviško ritinio mokymas) pareigybė yra priskiriama specialistų grupei. Pareigybės
kodas – 235906.
2. Pareigybės lygis – B.
3. Pareigybės paskirtis – koordinuoti lietuviško ritinio komandos veiklą.
4. Pareigybės pavaldumas - Skyriaus vedėjui.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą
iki 1995 metų, fizinio lavinimo ir kūno kultūros pedagoginį išsimokslinimą;
5.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį šioje srityje;
5.3. žinoti Žemaitijos tradicines sporto šakas, jas puoselėti;
5.4. sugebėti bendrauti su žmonėmis, organizuoti kolektyvinį darbą;
5.5. žinoti Žemaitijos nacionalinio parko nuostatus, Direkcijos darbo reglamentą, darbų ir
priešgaisrinės saugos taisykles bei instrukcijas, kitus teisės aktus, reglamentuojančius šias pareigas;
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. treniruoja lietuviško ritinio komandą;
6.2. organizuoja ir dalyvauja su komanda įvairiose varžybose;
6.3. padeda rengti įvairius sportinius renginius ir tradicines šventes;
6.4. laiku sutvarko pirminę dokumentaciją ir atsiskaito už gautus grynus pinigus;
6.5. užtikrina, kad lietuviško ritinio komandos nariai laikytųsi darbo saugos taisyklių;
6.6. dalyvauja inventorizacinių komisijų veikloje;
6.7. vykdo kitus Direktoriaus ir Skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus,
siekdamas Direkcijos strateginių tikslų įgyvendinimo.
6.8. 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. Dirba pagal Žemaitijos nacionalinio parko direktoriaus
patvirtintą darbo grafiką.
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IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako, saugo, o reikalui esant ir remontuoja sporto
inventorių, atsako už lietuviško ritinio komandos narių darbo saugos taisyklių laikymąsi.
______________________________
Susipažinau
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)

