PATVIRTINTA
Biržų regioninio parko
direktoriaus
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr.V1-36
BIRŽŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS MEISTRO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Biržų regioninio parko direkcijos (toliau – Direkcijos) meistras yra darbuotojas, dirbantis pagal
darbo sutartį.
2. Pareigybės lygis – C.
3. Pareigybės grupė – kvalifikuotas darbuotojas.
II. PASKIRTIS
4. Direkcijos meistro pareigybė reikalinga vykdyti Biržų regioninio parko organizuojamą ūkinę
veiklą.
III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. žinoti saugaus darbo instrukcijų reikalavimus;
5.2. gerai mokėti valstybinę kalbą;
5.3. išmanyti elementarius statybos, staliaus ir santechnikos darbus;
5.4. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti (B ar aukštesnės kategorijos)
transporto priemonę; TR2 traktorininko kategoriją;
5.5. išmanyti transporto priemonių mechanizmų ir prietaisų gedimo požymius ir priežastis, jų įtaką
saugiam eismui, techninės priežiūros reikalavimus, automobilių, traktorių, techninio naudojimo
taisykles;
5.6. gebėti savo darbe vadovautis Biržų regioninio parko direktoriaus įsakymais, direkcijos
nuostatais, Vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, Visuomenės higienos centro reikalavimais;
Darbuotojų saugos ir sveikatos, Priešgaisrinės saugos ir elektrosaugos instrukcijomis.
IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. vykdo gamtos ir kultūros paveldo objektų tvarkymo darbus;
6.2. tvarko bei prižiūri Direkcijai priklausančias poilsiavietes, palaiko jose švarą ir tvarką, atlieka
nesudėtingus rekreacinių įrenginių remonto darbus;

6.3. vykdo direkcijai priklausančių pastatų priežiūrą, atlieka santechnikos, staliaus darbus, smulkų
patalpų remontą;
6.4. vykdo Biržų regioninio parko lankytojų centro šildymo sistemų priežiūrą;
6.5. organizuoja tarnybinių automobilių techninę priežiūrą;
6.6. laikosi vidaus darbo tvarkos taisyklių, darbų saugos, sanitarijos, darbo higienos ir priešgaisrinės
saugos taisyklių bei instrukcijų reikalavimų;
6.7. esant būtinybei vykdo gamtos ir kultūros paveldo objektų ir teritorijų, rekreacinių įrenginių
priežiūros ir remonto darbus Biržų regioninio parko teritorijoje;
6.8. teikia pasiūlymus direktoriui dėl darbo sąlygų gerinimo, dėl įrengimų bei inventoriaus atnaujinimo ir
remonto;
6.9. atsako už Direkcijos materialinių vertybių tinkamą eksploataciją, priežiūrą ir apsaugą;
6.10. vykdo kitus su Direkcijos funkcijomis susijusius direktoriaus pavedimus.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS
7. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Biržų regioninio parko direktoriui.

Meistras
(darbuotojo pareigos)
_______________________
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