
 

 

 

KURTUVĖNŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS 

 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 
I. SKYRIUS PAREIGYBĖ 

 

1. Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos (toliau – KRPD) visuomenės informavimo 

specialistas yra kvalifikuotas darbuotojas, dirba pagal darbo sutartį. 

2. Pareigybės grupė  - specialistas. 

3. Pareigybės lygis – C. 

4. Pareigybės paskirtis – teikti informaciją lankytojams apie Kurtuvėnų regioninį parko 

vertybes, prisidėti prie Kurtuvėnų dvaro sodybos vystymo.  
5. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus 

rekreacijos skyriaus vedėjui (toliau – Vedėjas) ir vykdo jo nurodymus. 
 

 

II. 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 kvalifikaciją; 

6.2. turėti ne trumpesnę kaip 1 metų darbo patirtį; 

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

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

parko veiklą; 

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

tikslus ir uždavinius; 

6.5. darbuotojas privalo saugoti ir tausoti KRPD inventorių, būti susipažinusiam su patalpų 

priežiūros, valymo tvarka, valomų patalpų tipais, paskirtimi bei apimtimis, orgtechnikos, baldų ir kito 

inventoriaus priežiūros reikalavimais, patalpų interjero ir augalų priežiūros ypatumais; 

6.6. išmanyti priemonių, reikalingų darbui, rūšis ir kokybę, naudojamų valymo priemonių sudėtį, 

savybes, naudojimosi jomis taisykles; 

6.7. žinoti kasos organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis; 

6.8. išmanyti kempingo ir jo lankytojų specifiką; 

6.9. turėti sveikatos žinių atestavimo, higienos ir pirmos pagalbos pažymėjimus; 

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

6.11. mokėti užsienio kalbą pradedančio vartotojo lygmeniu A2; 

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

internetinėmis naršyklėmis.  

6.13. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, remiantis direkcijos nuostatais ir 

direktoriaus įsakymais; 

6.14. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 

6.15. susipažinti su direkcijos teikiamomis paslaugomis bei įkainiais. 

 

 

III.  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

7.1. priima Kurtuvėnų regioninio parko lankytojus ir suteikia informaciją apie KRPD teikiamas 

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

7.2.  priima kempingo lankytojus bei pildo kempingo lankytojų registracijos žurnalą; 



7.3. už teikiamas paslaugas bei suvenyrus priima iš lankytojų pinigus, vadovaujasi paslaugų teikimo 

tvarka, pildo kasos aparato operacijų žurnalą; 

7.4. atsižvelgiant į klientų poreikius, teikia pasiūlymus suvenyrų gamybai; 

7.5. prižiūri KRPD teritoriją: žolynus, gėlynus, kelius, įsėja naujas pieveles ir vejas, periodiškai 

pjauna žolę, grėbia dvaro parko teritorijoje lapus bei takus; 

7.6. prižiūri kempingo infrastruktūrą, inventorių, reikalui esant organizuoja tvarkymo darbus; 

7.7. pasibaigus darbo dienai, sutvarko naudotą inventorių bei patalpas, kuriose jis laikomas; 

7.8. priima ir saugo materialines vertybes, racionaliai jas išdėsto tam skirtose patalpose;  

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

bei žalos išvengimui; 

7.10. informuoja rekreacijos skyriaus vedėją apie inventoriaus, darbo priemonių, komunikacijų 

gedimus bei trūkumus; 

7.11. nuolat prižiūri tvarką ir palaiko švarą visose gyvojo žirgo muziejaus, oficinos, lankytojų centro 

bei ratinės, svirno patalpose: valo grindis, sienas, baldų paviršius, langus, veidrodžius, sanitarinius 

mazgus.  

7.12. nuolat išneša į tam skirtus konteinerius šiukšles iš patalpų bei lauko šiukšlinių, pakeičia šiukšlių 

maišus; 

7.13. dalyvauja talkose; 

7.14. atlieka kitus rekreacijos skyriaus vedėjo pavestus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio 

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

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

įvykdymą laiku; 

7.16. pagal savo kompetenciją teikia rekreacijos skyriaus vedėjui pasiūlymus ir patarimus dėl 

efektyvesnio KRPD veiklos organizavimo;  

7.17. įvykus nelaimingam atsitikimui nedelsiant praneša Kurtuvėnų regioninio parko direktoriui ir 

rekreacijos skyriaus vedėjui; 

III. ATSAKOMYBĖ 

 

8. Darbuotojas, einantis šias pareigas, atsako už: 

8.1. Kempingo 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 pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą; 

8.5. Turimos informacijos konfidencialumą ir tvarkomų dokumentų saugumą; 

8.6. Direktoriaus bei Vedėjo pavestų užduočių vykdymą. 
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Susipažinau: 

 

 

_________________________________ 

(parašas) 

 

___________________________________ 

 (vardas, pavardė) 

 

___________________________________ 

(data) 


