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NEMUNO DELTOS REGIOI\'INIO PARKO DIREKCIJOS
YYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBES APRASYMAS

I. PARE IGYBES CHARAKTERISTIKA

1. Nemuno deltos regioninio parko vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybes tamautojas.
2.Pareigybes lygis: A.
3. Pareigybes kategorija: 9.

II. PASKIRTIS

4. Nemuno deltos regioninio parko direkcijos (toliau - Direkcija) vyriausiojo specialisto pareigybe
reikalinga organizuoti, koordinuoti bei vykdyti regioniniame parke ir direkcijai priskirtose kontroliuoti
kitose saugomose teritorijose esandiq gamtos paveldo teritoriniq kompleksq ir objektq apsaug4 bei
tvarkym4 tiiamqqveikl4, dalyvauti vykdant Svieteji5kq, propaganding ir kit4 Direkcijos nuostatuose bei
kituose teises aktuose nustat5rt4 veikl4 biologines ivairoves srityje.

III. VEIKLOS SRITYS

-x.5. Sias pareigas einantis valstybes tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - vie5ojo
administravimo funkcijq igyvendinimas, ir specialiojoje veiklos srityje - veikla, susijusi su biologines

fvairoves apsauga ir stebejimu.

IV.SPECIALIEJTREIKALA\rI*ffiifTItHi"ASEINANCTAMVALSTYBES

6. Valstybes tarnautojas, einantis Sias pareigas, turi atitikti Siuos specialiuosiuos reikalavimus:
6.1. tudti auk5t4ii universitetini ar jarn prilygint4 iSsilavinim4 biomedicinos mokslq studrjq sriti

ekologijos ir aplinkotyros, biologijos mokslq bakalauro ar magistro kvalifikacini laipsni;
6.2. Zinoti saugomq teritorijq sistem4 ir jos valdymo pagrindus, Regioninio parko veiklai nustat;rf

tikslus ir uZdavinius;
6.3. moketi dirbti Microsoft Office programiniu paketu: Word, Excel, Outlook Express, PoverPoinl
6.4. moketi valdyti informacij4:j4 kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti i5vadas;
6.5. savarankiSkai planuoti, organizuoti savo veikl4;
6.6. sklandZiai destyti mintis ra5tu ir LodLiu, Linoti dokumentq rengimo taisykles, teises ak

rengimo taisykles;
6.7. Zinoti Lietuvos Respublikos istatymus, Vyriausybes nutarimus bei kitus teises aktt

reglamentuoj andius saugomq teritorij q apsaug4 ir tvarkym4 ;
6.9. Turi tureti vairuotojo pazymejim4 B kategorijos.



v. Sms PARETcAs nnvaNdro vALsryBEs TARNAUToJo Fut[KCrJos

7. Sias pareigas einantis valstybes tarnautojas vykdo Sias funkcijas:
7.1. vadovaujantis Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo, gamtotvarkos planais ir projektais,

organizuoti, koordinuoti bei vykdyti regioninio parko biologines lvairoves apsaug4, sunaikinq ir paZeistq
gamtiniq kompleksq bei objekq atktirim4;

7.2. vadovaujantis regioninio parko direkcijos veiklos programa, organizuoti ir vykdyti
inventorizacij4, nuolatinius biologines ivairoves tyrimus ir stebejimus, susijusius su biologines ivairoves
i5saugoj imu;

7.3. kontroliuoti, priZiiireti Nemuno deltos regioninio parko direkcijai priskirtas ekologinio tinklo Nat[ra
2000 teritorijas, vykdyijq monitoring4 pagal parengtas metodikas ir teikti ataskaitas;

7.4. fiksuoti, sisteminti bei kaupti medLiagq apie regioninio parko ir regioninio parko direkcijai priskirt4
priZiiireti ekologinio tinklo Natiira 2000 teritorijq biologing lvairovg;

7.5. rinkti medZiag4 informacijos priemoniq (ekspozicijq, informaciniq stendq ir leidiniq,
elektronines informacijos ir kt.) ruo5imui apie regioninio parko biologing ivairovg, rengiamas programas
ir taikomas priemones jq i5saugojirnui ir tvarkymui, numatomus apsaugos ir naudojimo reZimo
pakeitimus. Organizuoti informacijos apie regioninio parko gamtos paveldo vertybes skleidim4;

7.6. nustatyta tvarka atstovauti Direkcijai, nagrinejant biologines lvairoves apsaugos bei tvarkymo
klausimus regioniniame parke ir direkcijai priskirtose kontroliuoti kitose saugomose teritorijose;

7.7. dalyvauti ekologinio Svietimo veikloje, propaguojant biologing ivairovg bei jq apsaug4;
7.8. rengti ir dalyvauti rengiant biologines ivairoves apsaugos ir tvarkymo tikslines programas,

gamtotvarkos projektus ir planus, kitus strateginio planavimo dokumentus, teritorijq planavimo dokumentus bei
organizuoti jq igyvendinim4;

7.9. vykdyti Lietuvos Respublikos istatymus, Vyriausybes nutarimus bei kitus teises aktus biologines
ivairoves apsaugos bei tvarkymo klausimais;

7.10. vykdyti regioninio parko direktoriaus jsakymus ir pavedimus;
7.11. teikti pasi[lymus pagal kompetencij4 regioninio parko direktoriui biologines lvairoves

apsaugos ir tvarkymo klausimais;
7 -12. daly'tarti rengiant ir lglrvendinant metini Direkcijos veiklos plan4;
7.13. lstatymq nustat5rta tvarka teikti gido paslaugas Regioniniame parke;
7.14. vykdyti jam pavestas prevencines veiklos (reindZerio) funkcijas, vadovaujantis Nemuno deltos

regioninio parko direkcijos reindZerystes organizavimo tvarkoje numagrtais reindZeriq veiklos principais ir
veiklos organizavimo tvarka bei turint saugomq teritorijq pareigDno lgaliojimus vykdyti saugomq teritorijq
valstybing kontrolg;

7.15. bendradarbiauti su Aplinkos ministerijos strukt[riniais padaliniais bei jai pavaldZiomis
institucijomis, kitomis institucijomis, visuomeninemis organizacijomis, vietos gyventojais jo
kompetencijai priskirtais klausimais.

vr. Sr.q.s PARETcAs ErNAI\dIo vALsryBES TARNAUToJo pAvALDUMAs

8. Sias pareigas einantis valstybes tarnautojas tiesiogiai pavaldus Regioninio parko direktoriui.

SusipaZinau:

(ParaSas)

(Vardas ir pavarde)


