
 

KURTUVĖNŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS 

GYVOJO ŽIRGO MUZIEJAUS ADMINISTRATORIAUS 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 
I. SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

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

administratorius (toliau – Darbuotojas) dirba pagal darbo sutartį 

2. Pareigybės grupė  - specialistas. 

3. Pareigybės lygis – A2. 

4. Pareigybės paskirtis – prisidėti prie Kurtuvėnų dvaro sodybos ūkinės dalies išsaugojimo, 

organizuoti bei plėtoti Kurtuvėnų regioninio parko gyvojo žirgo muziejaus veiklą.  

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

skyriaus vedėjui (toliau – Vedėjas) 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 aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu 

ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu 

laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą; 

6.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų organizacinio darbo patirtį; 

6.3. mokėti užsienio kalbą pradedančio vartotojo lygmeniu B2; 

6.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis 

Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų, informacinėmis sistemomis ir registrais; 

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

nutarimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius saugomų teritorijų apsaugą ir tvarkymą, kultūros 

paveldo apsaugą, rekreacinės veiklos organizavimą, turistinių paslaugų teikimą, lankytojų aptarnavimo 

principus, būti susipažinusiam su kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis, 

žinoti saugomų teritorijų sistemą ir jos valdymo pagrindus, regioninių parkų veiklai nustatytus tikslus ir 

uždavinius 

6.6. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rinkti, valdyti, sisteminti, analizuoti, 

vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus; 

6.7. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.  

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

6.9. laikytis Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos vidaus tvarkos taisyklių. 

 

 

 

 

 



III. SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

7.1. organizuoja ir plėtoja GŽM veiklą, organizuoja ir propaguoja žirginį, pažintinį turizmą 

Kurtuvėnų regioniniame parke, vysto hipoterapiją;  

7.2. siekia įgyvendinti GŽM koncepciją; 

7.3. rūpinasi GŽM teikiamomis paslaugomis: kūrimu, vedimu, viešinimu, ruošia pažintinius 

maršrutus žirgais, teikia pasiūlymus Vedėjui dėl jų įrengimo ir priežiūros; 

7.4. gerina KRPD teikiamų paslaugų kokybę; 

7.5. aptarnauja lankytojus (edukacijų, ekskursijų vedimas, dalyvavimas stovyklose, NVŠ būrelių 

vedimas, žygių žirgais organizavimas), organizuoja hipoterapijos užsiėmimus,  suteikia informaciją apie 

teikiamas Kurtuvėnų regioninio parko rekreacines paslaugas, lankytinus objektus; 

7.6. organizuoja ir vykdo informacinę – reklaminę teikiamų GŽM paslaugų veiklą, ruošia 

medžiagą informaciniams leidiniams, rūpinasi suvenyrų gamyba; 

7.7. organizuoja renginius, tradicines regiono šventes, siekiant išsaugoti ir atgaivinti regiono 

švenčių, papročių unikalumą, specifiškumą; 

7.8. priima iš klientų pinigus už teikiamas paslaugas; 

7.9. rūpinasi ir kontroliuoja ūkinę GŽM dalį (priskirtos technikos, pastatų bei jojimo aikščių 

įrangos būklę, tvarką, eksploatacija); 

7.10. rengia ir teikia tvirtinimui sunaudotų pašarų, medžiagų, vandens, dujų nurašymo aktus bei 

priskirtų tarnybinių automobilių bei traktorių  sunaudotų degalų ataskaitas bei organizuoja įsigijimą; 

7.11. užsako kurą ir pildo kuro apskaitos žurnalą; 

7.12. administruoja GŽM biologinį turtą, jo judėjimą, organizuoja veterinarinę apžiūrą; 

7.13. organizuoja žirgų priežiūros inventoriaus įsigijimą, kontroliuoja būklę; 

7.14. kontroliuoja jam priskirtų darbuotojų darbo drausmę ir atliekamų darbų kokybę, sudaro 

GŽM darbininkų ir programų vadovų darbo grafiką, teikia tvirtinti Direktoriui; 

7.15. kontroliuoja jam patikėtų viešųjų darbų, sezoninių darbininkų darbo drausmę ir atliekamų 

darbų kokybę. 

7.16. dalyvauja visuomenės ekologinio ugdymo bei kitose visuomenės švietimo programose; 

7.17. dalyvauja atvirų kraštovaizdžių palaikymo programoje, organizuoja priskirtų teritorijų 

tvarkymą. Rūpinasi  priskirtų teritorijų deklaravimu.  

7.18. pagal kompetenciją bendradarbiauja su turizmo agentūromis ir kitomis įmonėmis 

teikiančiomis rekreacines paslaugas, tekia informaciją žiniasklaidai bei bendrauja su Kurtuvėnų 

regioninio parko gyventojais ir lankytojais; 

7.19. rengia dokumentų projektus, registruoja juos ir tvarko jų apskaitą pagal Direktoriaus 

patvirtintą dokumentacijos planą; 

7.20. formuoja bylas, kaupia, sistemina, saugo informaciją ir dokumentus, susijusius su šios 

pareigybės funkcijų vykdymu, ruošia archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais 

perduoda į KRPD archyvą; 

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

įvykdymą laiku, rūpestingai elgiasi su jam patikėtomis vertybėmis, imasi visų priemonių jų saugumo 

užtikrinimui bei žalos išvengimui; 

7.22. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant KRPD vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir 

struktūrinių padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus, analizuoja Lietuvos Respublikos teisės 

aktų kaitą; 



7.23. pagal savo kompetenciją teikia Vedėjui pasiūlymus ir patarimus Kurtuvėnų regioninio 

parko pažintinio turizmo ir rekreacinės infrastruktūros vystymo projektams, dėl efektyvesnio KRPD 

veiklos organizavimo; 

7.24. įvykus nelaimingam atsitikimui nedelsiant praneša Kurtuvėnų regioninio parko direktoriui, 

Rekreacijos skyriaus vedėjui; 

7.25. atlieka kitus Vedėjo pavestus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio 

darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams; 

7.26. pavaduoja GŽM programų vadovus atostogų, nedarbingumo laikotarpiu. 

 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 

 

8. Darbuotojas, einantis šias pareigas, atsako už: 

8.1. GŽM veiklos  organizavimą; 

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 Vedėjo pavestų užduočių vykdymą. 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

Susipažinau ir sutinku: 

 
______________________________ 

          (parašas) 

 

_______________________________ 

          (vardas, pavardė) 

 

_______________________________ 

           (data) 


