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KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGOS SKYRIAUS
MEDIENOS MEISTRO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus (toliau – Skyrius) medienos meistro pareigybė yra
priskiriama kvalifikuotų darbuotojų grupei. Pareigybės kodas – 7521. Papildomos funkcijos – medžio
drožėjas (752230).
2. Pareigybės lygis – C.
3. Pareigybės paskirtis – gaminti įvairius dekoratyvinius spalvotus medinius gaminius,
propaguoti ir demonstruoti tradicinius amatus.
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 vidurinį išsilavinimą;
5.2. žinoti vietines medžio drožybos ir architektūros tradicijas;
5.3. mokėti, žinoti ir išmanyti:
5.3.1. medienos struktūrinę sandarą, miško medžiagų rūšis;
5.3.2. stalių gaminių tipus ir jų konstrukciją;
5.3.3. stacionarinių ir rankinių mechanizmų bei įrankių paskirtį, jų sandarą, reguliavimą ir
galandimą;
5.3.4. medienos apdirbimo rankiniais ir mechanizuotais instrumentais būdus;
5.3.5. galimus gedimus, jų priežastis ir šalinimo būdus;
5.3.6. gaminių kokybės reikalavimus;
5.3.7. antiseptines medžiagas, padengimo būdus ir tvarką;
5.3.8. sandėliavimą ir medienos rūšiavimą;
5.3.9. medinių konstrukcijų ir jų elementų brėžinius ir eskizus;
5.3.10. stalių gaminių defektus, jų atsiradimo priežastis ir šalinimo būdus;
5.3.11. medinių konstrukcijų jungčių ir sudūrimų matmenis;
5.4. žinoti darbų ir priešgaisrinės saugos taisykles ir instrukcijas;
5.5. būti gerai susipažinusiam su darbo įrankių techninės eksploatacijos instrukcijomis,
saugos taisyklėmis, priešgaisrinės saugos ir asmens higienos reikalavimais, Žemaitijos nacionalinio
parko direkcijos darbo reglamentu, Direkcijos vidaus tvarkos taisyklėmis.
.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. gamina įvairius dekoratyvinius, spalvotus medinius gaminius;
6.2. atlieka visus medžio darbus ir gamina įvairius medžio gaminius, paruošia juos
naudojimui;
6.3. dalyvauja įvairiuose renginiuose (konferencijose, seminaruose) apie tradicinę žemaičių
architektūrą, drožybą, tradicinius amatus;

6.4. pagal kompetenciją dalyvauja teikiant edukacines paslaugas Amatų centre;
6.5. pagal kompetenciją vykdo medinių gaminių konservavimo darbus;
6.6. dalyvauja inventorizacinių komisijų veikloje;
6.7. vykdo kitus Direktoriaus ir Skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas
Direkcijos strateginių tikslų įgyvendinimo.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už jam perduotus darbo įrankius, kitas
materialines vertybes.
_______________________________
Susipažinau
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)

