
 

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 – B. 

4. Pareigybės paskirtis – GŽM koncepcijos įgyvendinimas, edukacijų vedimas, muziejaus 

lankytojų aptarnavimas. 

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 vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija. 

6.2. turėti ne trumpesnę kaip 1 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 ir 

direktoriaus įsakymais; 

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. prisideda prie Gyvojo žirgo muziejaus, propaguojančio dvarų kultūrą, tradicinės ūkinės 

veiklos vystymo. 

7.2. pasitinka lankytojus, suteikia informaciją apie Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos 

teikiamas edukacines programas, paslaugas turizmo ir pramogų srityje, lankytinas vietas;  

7.3. veda ekskursijas po Gyvojo žirgo muziejų, esant reikalui po Kurtuvėnų dvaro sodybą; 

7.4. dalyvauja stovyklose, veda edukacines programas; 

7.5. aptarnauja lankytojus, nuomojančius jojamuosius ir kinkomuosius žirgus iškyloms po 

Kurtuvėnų regioninį parką ar kelionėms nustatytais maršrutais; 

7.6. esant reikalui veda jojimo pamokas; 

7.7. teikia kitas Gyvojo žirgo muziejaus programose numatytas paslaugas; 

7.8. už teikiamas paslaugas bei suvenyrus priima iš lankytojų pinigus, už paslaugas privalo 

atiduoti bilietą ar pinigų priėmimo-perdavimo kvitą, kiekvieną savaitę rengia GŽM bilietų ataskaitas; 

7.9. praveda instruktažą lankytojams, prižiūri lankytojus jojimo aikštėje, lydi juos nustatytais 

maršrutais, suteikia reikiamas apsisaugojimo priemones; 

7.10. teikia pasiūlymus administratoriui dėl žirgų inventoriaus įsigijimo, žirgų priežiūros ir 

pastatų bei jojimo aikščių įrangos remonto, nedelsiant informuoja administratorių apie inventoriaus, 

komunikacijų gedimus; 

7.11. kiekvieną savaitę pildo GŽM lankytojų žurnalą; 

7.12. prieš lankytojų aptarnavimui skirtų valandų pradžią paruošia žirgus, juos nuvalo ir 

pabalnoja, pasiruošia inventorių, nusiplauna brikas, persirengia klientų aptarnavimui skirta apranga; 

7.13. pasibaigus klientų aptarnavimui skirtoms valandoms sutvarko turistinius žirgus ir 

inventorių, brikas, dviračius įveža į inventoriui laikyti skirtas patalpas; 

7.14. nesant lankytojų, prajoja arba pravaiko turistinius žirgus, rūpinasi žirgyno aplinka, 

persirengimo bei pagalbinėmis patalpomis, tvarko inventorių; 

7.15. stebi turistinių žirgų sveikatos būklę ir gerovę, apie žirgų sveikatos sutrikimus nedelsiant 

praneša programų vadovui, Administratoriui; 

7.16. veda žirgus į lauko levadas; 

7.17. kasdien pildo žirgų užimtumo lentelę; 

7.18.šeria KRPD ir privačius žirgus pietų laiku. 

7.19. palaiko  švarą bei tvarką jojimo manieže, balninėje ir balnojimosi vietoje bei žirgų duše; 

7.20. tvarko viešą GŽM facebook puslapį, rūpinasi reklama, atsakinėja į klientų žinutes. 

7.21. Sezono metu kontroliuoja sezoninių darbuotojų ir savanorių darbą; 

7.22. laikosi sanitarijos, priešgaisrinės apsaugos, darbų saugos reikalavimų vykdymo visose  

patalpose ir teritorijoje; 

7.23. įvykus nelaimingam atsitikimui, nedelsiant praneša Kurtuvėnų regioninio parko Direktoriui 

ir GŽM administratoriui; 

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

užtikrinimui bei žalos išvengimui; 

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

įvykdymą laiku; 

7.26. pagal savo kompetenciją teikia Administratoriui pasiūlymus ir patarimus dėl efektyvesnio 

GŽM veiklos organizavimo; 



7.27. atlieka kitus 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. GŽM koncepcijos įgyvendinimą, edukacijų vedimą, sklandų muziejaus lankytojų aptarnavimą. 

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) 


