
 
 

SALANTŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (PROJEKTŲ 
VADOVO) ( DARBUOTOJO DIRBANČIO PAGAL DARBO SUTARTĮ) PAREIGYBĖS 

APRAŠYMAS 
  

I. TIKSLAS 
 
1.  Salantų regioninio parko direkcijos (toliau - Direkcija) projektų vadovo pareigybė 

reikalinga koordinuoti, vykdyti Europos Sąjungos finansinio instrumento LIFE+ finansuojamą 
projektą „Degraduojančių europinės svarbos buveinių atkūrimas Lietuvos valstybiniuose parkuose“ 
LIFE10 NAT/LT/117. 
 

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINAN ČIAM DARBUOTOJUI 
  

2 Vyriausiasis specialistas (projekto vadovas) privalo: 
 
2.1. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos paukščių ir 
buveinių direktyvas, LIFE+ programos bendrąsias nuostatas, viešųjų pirkimų taisykles bei kitus 
teisės aktus, reglamentuojančius Europos Sąjungos paramos administravimą; 
2.2. žinoti saugomų teritorijų sistemą ir jos valdymo pagrindus, regioninių parkų veiklai nustatytus 
tikslus ir uždavinius; 
2.3. mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas; 
2.4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti veiklos metodus ir priimti 
sprendimus; 
2.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo 
taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu, mokėti gerai dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 
5.1. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo (B2 lygiu); 
2.7. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą; 
2.8. asmeninės savybės: pareigingumas, darbštumas, kūrybiškumas, komunikabilumas, sugebėjimas 
dirbti komandoje. 

 
III. ŠIAS PAREIGAS EINAN ČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 
3. Vyriausiojo specialisto (projekto vadovo) funkcijos yra: 
 

3.1. organizuoti projekto veiklų įgyvendinimą pagal, pagrindinėje projekto sutartyje numatytą, 
veiklų grafiką;  
3.2. vykdyti projekte numatytų prekių ir paslaugų pirkimo viešuosius pirkimus; 
3.3. užtikrinti projekto viešinimo ženklų naudojimą ant visos projekto dokumentacijos ir ilgalaikio 
vartojimo prekių; 
3.4. administruoti projekto internetinę svetainę; 
3.5. rengti sutartis su projekto partneriais; 
3.6. organizuoti projekto veiklų viešinimo renginius, rengti informacinius leidinius; 
ruošti medžiagą projekto veiklų viešinimo darbams; 
3.7. rengti projekto veiklų įgyvendinimo ataskaitas Europos Komisijai; 
3.8. bendrauti su Europos Komisija; 
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3.9. bendrauti, konsultuotis su projekto išorinės stebėsenos grupe; 
3.10. bendrauti su projekto partneriais; 
3.11. bendrauti su Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūra; 
3.12. organizuoti projekto teritorijos tvarkymo darbų priežiūrą; 
3.13. tvarkyti projekto administracinę dokumentaciją; 
3.14. vykdyti kitus regioninio parko direktoriaus įsakymus ir pavedimus. 

 
  

Susipažinau 
 
_________________________________________________________________   

(darbuotojo pareigos)  (parašas)             (vardas, pavardė),  
 
_________________ 
(data) 


