
 

 

KURTUVĖNŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS 

GYVOJO ŽIRGO MUZIEJAUS PROGRAMŲ VADOVO  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 
I. SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos (toliau – KRPD) gyvojo žirgo muziejaus (toliau GŽM) 

programų vadovas (toliau – Darbuotojas) dirba pagal darbo sutartį. 

2. Pareigybės grupė  - specialistas. 

3. Pareigybės lygis – C. 

4. Pareigybės paskirtis – Gyvojo žirgo muziejuje vykdomų neformaliojo vaikų švietimo (toliau 

NVŠ) programų, edukacijų, jojimo mokyklos užsiėmimų vedimas, viešinimas. 

5. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus GŽM 

administratoriui (toliau – Administratorius) ir vykdo jo nurodymus. 

 

 

II. SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

 

6. Darbuotojas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

6.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir/ar įgytą profesinę kvalifikacija socialinių 

mokslų srityje ir/arba ne mažesnę nei 5 metų darbo patirtį dirbant su žirgais ir aptarnaujant lankytojus. 

6.2. turėti ne trumpesnę kaip 3 metų darbo patirtį su žirgais, jų dresavimu bei vaikų treniravimu; 

6.3. mokėti užsienio kalbą pradedančio vartotojo lygmeniu A2; 

6.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, 

internetinėmis naršyklėmis.  

6.5. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius žirgų gerovę, žirgų laikymą, naudojimą rekreacijai, 

turistinių paslaugų teikimą; 

6.6. žinoti saugomų teritorijų sistemą ir jos valdymo pagrindus, regioninių parkų veiklai 

nustatytus tikslus ir uždavinius; 

6.7. žinoti lankytojų aptarnavimo principus; 

6.8. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, remiantis direkcijos nuostatais, 

KRPD direktoriaus įsakymais, rekreacijos skyriaus vedėjo nurodymais; 

6.9. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų, teisės aktų rengimo 

taisykles; 

6.10. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; 

6.11. būti išklausius ir turėti pirmos pagalbos pažymėjimą; 

6.12. žinoti darbo saugos taisykles ir gaisrinės saugos reikalavimus, laikytis darbo drausmės; 

6.13. būti susipažinusiam su kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis. 

6.14. laiku ateiti į darbą, eiti pietauti, apie vėlavimą ir būtinybę išeiti anksčiau iš darbo pranešti 

GŽM administratoriui. 



 

III. SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

7.1.   sudaro NVŠ programų ir jojimo mokyklos nuostatus, jų laikosi ir supažindina kitus; 

7.2. veda praktines ir teorines jojimo pamokas ir edukacijas NVŠ programų, jojimo mokyklos 

mokiniams, stovyklų dalyviams, Kurtuvėnų regioninio parko darbuotojams, dalinasi patirtimi; 

7.3. pildo NVŠ ir jojimo mokyklos užsiėmimų lankomumo bei mokėjimų žurnalą; 

7.4. populiarina NVŠ programas, edukacijas ir jojimo mokyklą, deda informacinius skelbimus. 

7.5. sudaro sąlygas mokiniams mokytis, skatina dalyvauti įvairiose renginiuose; 

7.6. organizuoja vaikų ir jaunimo laisvalaikį, vadovauja NVŠ programų ir jojimo mokyklos 

veiklai, dalyvauja vaikų ir jaunimo stovyklose; 

7.7. priima ir aptarnauja moksleivių grupes, veda parodomąsias pamokas, ekskursijas, edukacijas; 

7.8. lydi lankytojus žygiuose žirgais, veda individualias jojimo pamokas; 

7.9. veda instruktažą atvykusiems lankytojams, instruktuoja lankytojus jojimo aikštėje; 

7.10. organizuoja bei ruošia pasirodymus šventėms, renginiams; 

7.11. ruošia, dresuoja žirgus edukacijoms, jojimo mokyklai, hipoterapijai; 

7.12. organizuoja naujų žirgų paiešką, apžiūrą, teikia pasiūlymą svarstymui jiems įsigyti; 

7.13. informuoja Administartorių apie bet kokį žirgų atvykimą/išvykimą GŽM; 

7.14. organizuoja KRPD žirgų bei privačių žirgų veterinarinę apžiūrą; 

7.15. informuoja GŽM administratorių apie prasto pašaro kokybę, šėrimą bei valymą; 

7.16. prižiūri jojimo mokyklos žirgų inventorių – inventorizuoja, apie sugadintą inventorių 

informuoja GŽM administratorių; 

7.17. veda žirgus į lauko levadas; 

7.18. šeria KRPD ir privačius žirgus pietų laiku. 

7.19. Pildo žirgų užimtumo grafiką; 

7.20. priima pinigus už teikiamas paslaugas ir suvenyrus; 

7.21. pildo kasos aparato knygą, vykdo pinigų inkasaciją. 

7.22. organizuoja talkas jojimo aikštei ir maniežui tvarkyti, dalyvauja talkose; 

7.23. palaiko švarą ir tvarką jojimo lauko aikštėje ir aplink ją, manieže, balninėje, balnojimosi 

vietoje ir žirgų duše. 

7.24. tvarko informaciją socialiniuose tinkliuose jojimo mokyklos ir NVŠ programų grupėse.  

7.25. atostogų ir nedarbingumo laikotarpiu pavaduoja kitus GŽM programų vadovus; 

7.26. esant reikalui aptarnauja lankytojus nuomojančius kinkomuosius ir jojamuosius žirgus; 

7.27. įvykus nelaimingam atsitikimui, organizuoja pirmosios pagalbos suteikimą, iškviečią 

gydytoją, nedelsiant praneša GŽM administratoriui ir Kurtuvėnų regioninio parko direktoriui; 

7.28. rūpestingai elgiasi su jam patikėtomis vertybėmis, imasi visų priemonių jų saugumo 

užtikrinimui bei žalos išvengimui; 

7.29. planuoja ir organizuoja savo darbą, asmeniškai atsako už paskirtų užduočių bei pavedimų 

įvykdymą laiku; 

7.30. pagal savo kompetenciją teikia GŽM administratoriui pasiūlymus ir patarimus dėl 

efektyvesnio KRPD veiklos organizavimo; 

7.31. atlieka kitus KRPD direktoriaus ir GŽM administratoriaus pavestus su įstaigos funkcijomis 

susijusius nenuolatinio pobūdžio darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir 

kitiems teisės aktams. 

 



IV. ATSAKOMYBĖ 

 

8. Darbuotojas, einantis šias pareigas, atsako už: 

8.1. Gyvojo žirgo muziejuje vykdomų NVŠ programų, edukacijų, jojimo mokyklos užsiėmimų 

vedimą ir viešinimą. 

8.2. tinkamą darbo laiko naudojimą ir darbo drausmės pažeidimus; 

8.3. savo pareigų, numatytų šiuose pareiginiuose nuostatuose, netinkamą vykdymą ar nevykdymą; 

8.4. teisės aktų pažeidimu, padarytus vykdant savo veiklą; 

8.5. Padarytą materialinę žalą; 

8.6. Turimos informacijos konfidencialumą ir tvarkomų dokumentų saugumą; 

8.7. Direktoriaus bei Administratoriaus pavestų užduočių vykdymą. 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

Susipažinau ir sutinku: 

 
______________________________ 

          (parašas) 

 

_______________________________ 

          (vardas, pavardė) 

 

_______________________________ 

           (data) 


