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ASVEJOS REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos 
vadovui).

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS0

3. Kitos specialiosios veiklos sritys.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

4. Vyr. specialistas (rekreacijos vadybininkas).

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

11. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

11.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) 
arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
11.2. studijų kryptis – gamtinė geografija (arba);

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Kaupti ir sisteminti informaciją apie regioniniame parke esančias rekreacines zonas, 
rekreacinius išteklius, jų būklę.
6. Teikti direktoriui siūlymus dėl rekreacinių zonų ir išteklių būklės pagerinimo.
7. Vadovaujantis regioninio parko tvarkymo planu, kitais teritorijų planavimo dokumentais, 
organizuoti, koordinuoti ir vykdyti rekreacinių zonų pritaikymo rekreacijai, pirmiausia, 
pažintiniam turizmui, darbus.

8. Pagal kompetenciją dalyvauti Direkcijos lankytojų centro, aplinkosauginio švietimo 
veikloje: kaupti, sisteminti ir teikti medžiagą informacijos priemonių (leidinių, ekspozicijų, 
informacinių stendų, elektroninės informacijos ir kt.) ruošimui.
9. Pagal kompetenciją vykdo prevencinę veiklą saugomos teritorijos apsaugos ir naudojimo 
tvarkos pažeidimams išvengti. Bendradarbiauja su Direkcijos ir kitų institucijų specialistais 
rekreacinės veiklos klausimais, teikia jiems informaciją apie šioje veiklos srityje numatomus 
ar vykdomus darbus, teikia išvadas.

10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.



11.3. studijų kryptis – aplinkotyra (arba);

11.4. studijų kryptis – turizmas ir poilsis (arba);

arba:

11.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) 
arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
11.6. darbo patirtis – aplinkos apsaugos srities patirtis;

11.7. darbo patirties trukmė – 1 metai. 

12. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0
12.1. kalba – vokiečių;
12.2. kalbos mokėjimo lygis – A2.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

13. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0
13.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

13.2. organizuotumas – 3;

13.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

13.4. analizė ir pagrindimas – 3;

13.5. komunikacija – 3.

14. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0
14.1. teisės išmanymas – 3;

14.2. korupcijos prevencija – 3.
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