PATVIRTINTA
Biržų regioninio parko direkcijos
Direktoriaus
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr.V-40
BIRŽŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Biržų regioninio parko direkcijos (toliau – Direkcija) vyriausiasis specialistas yra karjeros
valstybės tarnautojas.
II SKYRIUS
PASKIRTIS
2. Direkcijos vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti, koordinuoti bei vykdyti parko
lankytojų centro veiklą, pažintinę – mokomąją, švietėjišką – propagandinę.
III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje –
informacijos skleidimo lankytojams ir lankytojų centro veiklos.
IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI
4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą humanitarinių mokslų studijų srities
filosofijos, menotyros, archeologijos, etnologijos studijų krypties; meno studijų srities; socialinių
mokslų studijų srities teisės, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo, rekreacijos
ir turizmo, komunikacijos ir informacijos krypties.
4.2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Aplinkos ministerijos,
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos teisės aktus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius
saugomų teritorijų apsaugą ir tvarkymą;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą;
4.4. žinoti saugomų teritorijų sistemą ir jos valdymo pagrindus, regioninio parko veiklai nustatytus
tikslus ir uždavinius;

4.5. mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas, išmanyti
informacinio darbo planavimo metodus, informacinės medžiagos paieškos, apibendrinimo,
atnaujinimo ir perdavimo priemones ir būdus;
4.6. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų
rengimo taisykles;
4.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
4.8. mokėti gerai anglų kalbą B1 lygiu;
4.9. turėti teisę vairuoti B ar aukštesnę kategorijos motorinę transporto priemonę.
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. sprendžia jo kompetencijai priskirtus klausimus vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugomų
teritorijų įstatymu ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Biržų regioninio parko nuostatais,
valstybinės saugomų teritorijų tarnybos įsakymais, Direkcijos direktoriaus pavedimais, kitais
norminiais aktais, užtikrina šių teisės aktų įgyvendinimu.
5.2. organizuoja ir vykdo pažintinę – mokomąją, švietėjišką – propagandinę ir kitą veiklą, siekiant
supažindinti parko lankytojus ir gyventojus su parko gamtos ir kultūros paveldo kompleksais ir
objektais (vertybėmis), biologinę įvairove.
5.3. organizuoja ir koordinuoja Biržų regioninio parko lankytojų centro ir ekspozicijos veiklą Rotušės
g. 10 , Biržai;
5.4. renka, kaupia, sistemina ir platina turizmo informaciją apie teritorijos lankymą, jos būklę ir
pokyčius. Fiksuoja, sistemina bei kaupia medžiagą apie valstybinio regioninio parko gamtos
apsaugos, kultūros vertybių apsaugos, gamtos išteklių bei kitose srityse;
5.5. organizuoja informacijos apie regioninio parko gamtos paveldo vertybes skleidimą;
5.6. rengia visuomenės informavimo, švietimo ir mokymo tikslines programas bei organizuoja jų
įgyvendinimą.
5.7. rengia turistinę informacija, tematines apžvalgas bei straipsnius spaudai, sudaro turistinius
maršrutus po parką ir kitas priskirtas direkcijai koordinuoti saugomas teritorijas;
5.8. organizuoja ir koordinuoja gamtos ir kultūros vertybių ekspozicijų, pažintinių takų,, parko
informacinių leidinių, videofilmų ir kitų informacinių priemonių parengimą ir išleidimą;
5.9. informuoja visuomenę apie regioninio parko kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros vertybių,
biologinės įvairovės būklę, rengiamas programas ir taikomas priemones jų išsaugojimui ir tvarkymui,
numatomus apsaugos ir naudojimo režimo pakeitimus;
5.10. dalyvauja ekologinio švietimo veikloje, propaguojant biologinę įvairovę bei jos apsaugą;

5.11. vykdo valstybinio regioninio parko direktoriaus įsakymus ir pavedimus, užtikrindamas teisės
aktų reikalavimų įgyvendinimą;
5.12. teikia pasiūlymus pagal kompetenciją valstybinio regioninio parko direktoriui informacijos,
lankytojų aptarnavimo klausimais;
5.13. rengia ir teikia Biržų regioninio parko direktoriui tvirtinti individualius metinės veiklos planus
ir ataskaitas nustatytos veiklos srityje;
5.14. rengia arba dalyvauja rengiant direkcijos planuojamų darbų projektų programas, finansuojamų
ES ir kitų tarptautinių projektų lėšomis;
5.15. veda ekskursijas po Biržų regioninį parką lietuvių, anglų kalbomis;
5.16. atlieka kitas su Lankytojų centro veikla susijusias pareigas;
5.17. vykdo LR įstatymuose, LR Vyriausybės nutarimuose, LR Aplinkos ministerijos įstatymuose,
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos įsakymuose, parko ir direkcijos
nuostatuose ir direkcijos direktoriaus įsakymuose duodamus nurodymus, pavedimus, uždavinius ir
funkcijas, užtikrindamas teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą;
5.18. bendradarbiauja su Aplinkos ministerijos struktūriniais padaliniais bei jai pavaldžiomis
institucijomis, kitomis institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, vietos gyventojais jo
kompetencijai priskirtais klausimais.
VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
10. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Biržų regioninio parko direkcijos
direktoriui.
Susipažinau
_______________________
(Parašas)
__________________________
(Vardas, pavardė)
________________________
(Data)

