
Konkursas Kraštotvarkos skyriaus geografo pareigoms užimti 

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija į kolektyvą kviečia įsilieti dar vieną narį. Ieškome geografo 
nuolatiniam darbui.   

Geografas: 
 vykdys Skyriaus programas, darbus, projektus; 

 organizuos su kraštovaizdžio komponentų apsauga ir naudojimu susijusius darbus ir 
renginius; 

 kaups duomenis apie Žemaitijos nacionalinio parko kraštovaizdį, reljefą; 
 tvarkys kartografinę medžiagą; 

 pagal kompetenciją vykdys kraštovaizdžio tyrimus, monitoringą bei teiks siūlymus dėl 
kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos;  

 talkins vykdant propagandinį gamtosauginį darbą, padės ruošti medžiagą gamtos 
paveldo objektų, pažintinių takų pritaikymui lankymui, prireikus ves ekskursijas;  

 pagal kompetenciją teiks pasiūlymus dėl Žemaitijos nacionalinio parko ir Direkcijai 
priskirtų teritorijų zonavimo, detaliųjų ir specialiųjų planų, miškotvarkos bei kitų 
projektų, nuostatų, reglamentų, taisyklių; 

 pagal kompetenciją padės vykdyti Valstybinio aplinkos monitoringo programą; 

 rengs ir pateiks Skyriaus vedėjui savo darbo planus ir ataskaitas, padės ruošti Skyriaus 
darbo planus ir ataskaitas; 

  pagal kompetenciją rengs raštų, kitų dokumentų projektus; 

 dalyvaus inventorizacinių komisijų veikloje; 

 vykdys kitus Direktoriaus ir Skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, 
siekdamas Direkcijos strateginių tikslų įgyvendinimo. 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

 žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, 
Aplinkos ministerijos bei Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos 
ministerijos norminius dokumentus, Direkcijos nuostatus, Žemaitijos nacionalinio parko 
apsaugos reglamentą, Direkcijos darbo reglamentą ir instrukcijas, taip pat kitus teisės aktus, 
reglamentuojančius šias darbuotojo pareigas; 

 turėti fizinių mokslų srities gamtos mokslų  krypties (gamtinės geografijos) arba socialinių 
mokslų srities socialinių studijų krypties (visuomeninė geografija) arba technologijos 
mokslų studijų srities kraštotvarkos krypties arba  biomedicinos mokslų studijų srities 
biologijos ar ekologijos ir aplinkotyros ar miškininkystės studijų krypties aukštąjį 
universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; 
 

 mokėti bent vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų) pradedančiojo 
vartotojo lygmens A2 lygiu; 



 sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti raštvedybos taisykles; 

 mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: teksto redaktoriumi, skaičiuokle, 
internetu, elektroniniu paštu, pristatymo kūrimo programa, duomenų valdymo programa, 
GIS duomenų apdorojimo programa; 

 mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; 

 savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą; 

 būti pareigingam, darbščiam, pasižymėti analitiniu mąstymu, gebėti bendrauti ir dirbti 
kolektyve; 

 turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto 
priemonę, ir gebėti ją vairuoti. 

Gyvenimo aprašymus prašome siųsti  el. paštu  nijole.norvaisiene@zemaitijosnp.lt iki 2019 m. 
kovo 29 d. 

 


