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SALANTŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS GEOGRAFO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Salantų regioninio parko direkcijos geografas priskiriamas specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Geografas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus,
reglamentuojančius saugomų teritorijų apsaugą ir tvarkymą;
3.2. Žinoti saugomų teritorijų sistemą ir jos valdymo pagrindus, regioninių parkų veiklai nustatytus
tikslus ir uždavinius;
3.3. Mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;
3.4.Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
3.5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
3.6. Būti susipažinus su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, mokėti rengti savo darbo srities
dokumentus;
3.7. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu ir išmanyti bei gebėti naudotis
geografine informacine sistema (GIS);
3.8.Mokėti anglų kalbą B1 lygiu;
3.9. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių arba gamtos mokslų studijų srities išsilavinimą;
3.10. Turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).
3.11. Asmeninės savybės: pareigingumas, darbštumas, kūrybiškumas, komunikabilumas.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Šias pareigas einančio geografo funkcijos yra:
4. 1. kaupti ir sisteminti informaciją apie regioniniame parke esančius rekreacinius išteklius, jų būklę,
teikti siūlymus dėl jų tvarkymo, išsaugojimo ar plėtros;
4.2. organizuoti ir atlikti kraštovaizdžio monitoringą;
4.3. pagal kompetenciją dalyvauti Salantų regioninio parko direkcijos (toliau – Direkcijos) užsakytų
teritorijų planavimo dokumentų rengimo procese, svarstymo, derinimo procedūrose;
4.4. pagal kompetenciją nagrinėti ir nustatyta tvarka teikti sąlygas, pasiūlymus bei išvadas dėl
regioniniame parke rengiamų teritorijų planavimo dokumentų;
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4.5. rengti specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, nagrinėti bei vertinti
statinių projektus ir rengti sprendimus;
4.6.vadovaujantis regioninio parko tvarkymo planu, kitais teritorijų planavimo dokumentais,
organizuoti, koordinuoti ir vykdyti rekreacinių zonų, kraštovaizdžio kompleksų, gamtinių ir kultūrinių
objektų tvarkymo, pritaikymo lankymui, pirmiausia pažintiniam turizmui, darbus;
4.7. pagal kompetenciją rengti regioninio parko tvarkymo tikslines programas ir kitus strateginio
planavimo dokumentus, organizuoti jų įgyvendinimą;
4.8. kontroliuoti, kaip yra laikomasi regioninio parko lankymosi taisyklių;
4.9. vykdyti inspekcinę veiklą;
4.10. įstatymų nustatyta tvarka teikti gido paslaugas regioniniame parke;
4.11. pagal kompetenciją dalyvauti direkcijos aplinkosauginio švietimo veikloje: kaupti, sisteminti ir
teikti medžiagą informacijos priemonių (leidinių, ekspozicijų, informacinių stendų, elektroninės
informacijos ir kt.) ruošimui;
4.12. teikti konsultacijas kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo, rekreacinės plėtros, planavimo,
projektavimo klausimais juridiniams ir fiziniams asmenims;
4.13. teikti informaciją regioninio parko gyventojams, žemės savininkams ir lankytojams, saugomų
teritorijų lankymo klausimais, kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo, planavimo, projektavimo klausimais,
informaciją apie saugomos teritorijos tikslus, būklę, išsaugojimo poreikį, numatomus apsaugos ir
naudojimo režimo pakeitimus, apie galimą gauti paramą, informuoja sutiktus saugomos teritorijos
lankytojus, gyventojus, besikreipiančius asmenis, organizuoti susitikimus su bendruomenėmis saugomos
teritorijos tvarkymo klausimais;
4.14. pagal kompetenciją organizuoti regioniniame parke vykdomų statybų, rekonstrukcijų kontrolę;
stebėti fizinių ir juridinių asmenų vykdomą veiklą, patarti dėl numatomos vykdyti veiklos geriausių būdų
ir formų; fiksuoti, ar ši veikla atitinka veiklą saugomos teritorijos reglamentuojančių dokumentų
reikalavimus; išaiškinti šių dokumentų reikalavimus juridiniams, fiziniams asmenims ir siūlyti direktoriui
sprendimus dėl reikiamo poveikio priemonių taikymo;
4.15. nustatyta tvarka atstovauti direkcijai, nagrinėjant teritorijų planavimo ir statinių projektavimo,
kraštovaizdžio apsaugos bei tvarkymo, rekreacinės veiklos, rekreacinių teritorijų ir išteklių apsaugos bei
priežiūros klausimus regioniniame parke;
4.16. vykdyti regioninio parko direktoriaus įsakymus ir pavedimus;
4.17. rengti ir teikti regioninio parko direktoriui tvirtinti individualius ir Direkcijos metinės veiklos
planus ir ataskaitas nustatytos veiklos srityje;
4.18. bendradarbiauti su Aplinkos ministerijos struktūriniais padaliniais bei jai pavaldžiomis
institucijomis, kitomis institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, regioniniame parke gyvenančiais
gyventojais jo kompetencijai paskirtais klausimais;
4.19. organizuoti ir vykdyti Direkcijos viešuosius pirkimus, rengti viešųjų pirkimų planus, ataskaitas.
4.20. vykdyti darbų saugos priežiūrą Direkcijoje.
IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS
5. Šias pareigas einantis geografas tiesiogiai pavaldus Salantų regioninio parko direktoriui.
Susipažinau:
______Geografas___________________

_______________ __________________

(pareigos)

(parašas)

200__m.___________mėn.____d._
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(vardas, pavardė)

