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GAMTOS IR KULTŪROS PAVELDO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus (toliau – Skyrius) vyresniojo specialisto pareigybė
priskiriama vyresniojo specialisto grupei.
II SKYRIUS
PASKIRTIS
2. Skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir vykdyti Skyriaus
programas, projektus, užduotis ir pavedimus kraštovaizdžio bei biologinės įvairovės ir kitais
aplinkosauginiais, gamtotyriniais bei ekologiniais klausimais Žemaitijos nacionalinio parko
teritorijoje ir Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai (toliau – Direkcijai) priskirtose
nacionalinėse saugomose ir NATURA 2000 tinklo teritorijose.
III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiose veiklos srityse –
administracinių paslaugų teikimas, natūralių buveinių, augalų ir gyvūnų rūšių monitoringas ir
išsaugojimas.
IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI
4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministerijos bei Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie
Aplinkos ministerijos norminiais dokumentais, Žemaitijos nacionalinio parko nuostatais, darbo
reglamentu ir instrukcijomis, taip pat kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šias valstybės
tarnautojo pareigas;
4.2. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (studijų kryptis: arba C05 (gamtinė geografija),
arba D07 Ekologija, arba I03 Miškininkystė, arba D01 Biologija, arba C04 Aplinkotyra);
4.3. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
4.5. mokėti dvi iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų) pradedančio
vartotojo lygmens A1 lygiu;
4.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti raštvedybos taisykles, turėti darbo su
kompiuteriu pagrindus;
4.7. būti pareigingam, darbščiam, gebėti bendrauti;
4.8. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto
priemones, ir gebėti ją vairuoti.
V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
5.
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1.
vykdo Skyriaus programas, darbus, projektus;
5.2.
vykdo Valstybinio aplinkos monitoringo programą, atlieka kitus biologinės
įvairovės tyrimus, stebėjimus, laiku parengia jų ataskaitas;
5.3.
teikia pasiūlymus dėl natūralių buveinių, augalų ir gyvūnų rūšių išsaugojimo,
būklės stabilumo;
5.4.
renka ir tvarko duomenis apie saugomas buveines ir rūšis, pildo duomenis
Saugomų rūšių informacinėje sistemoje (SRIS) bei kitose duomenų bazėse;
5.5.
rengia ir teikia išvadas dėl vidinės miškotvarkos projektų, dėl planuojamos ūkinės
veiklos poveikio įsteigtoms ar potencialioms „NATURA 2000“ teritorijoms reikšmingumo,
dalyvauja poveikio aplinkai vertinimo procese;
5.6.
derina leidimų laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus, naudoti saugomas rūšis
projektus;
5.7.
rengia išvadas, išduoda pažymas dėl leidimo miškui įveisti saugomoje teritorijoje ir
„Natura 2000“ teritorijoje;
5.8.
vykdo ekologinį švietimą; rašo straipsnius biologinės įvairovės, gamtosauginiais
klausimais, veda ekskursijas, teikia informaciją žiniasklaidai; ruošia medžiagą gamtinių objektų
pritaikymui visuomenės lankymui;
5.9.
pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl teisės aktų pakeitimų; prireikus analizuoja
gamtotvarkos planus, saugomų rūšių apsaugos planus, vidinės miškotvarkos projektus, miškų
tvarkymo schemas ir kitus projektus, planus, dokumentus, teikia pastabas, pasiūlymus;
5.10. padeda organizuoti gamtotvarkinius darbus, teikia pasiūlymus dėl teritorijų
tvarkymo;
5.11. laiku pateikia savo darbo planus ir ataskaitas, pildo duomenų bazes, padeda ruošti
Skyriaus darbo planus ir ataskaitas;
5.12. dalyvauja inventorizacinių komisijų veikloje;
5.13. vykdo kitus direktoriaus ir Skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus,
siekdamas Direkcijos strateginių tikslų įgyvendinimo.
VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
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