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Anykščių regioninio parko direktoriaus
2019 m. gruodžio 09 d. įsakymu Nr. V-72
ANYKŠČIŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS BOTANIKO – EKOLOGO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Anykščių regioninio parko botanikas – ekologas yra specialistas.
2. Pareigybės lygis – A2
II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, biomedicinos mokslų studijų srities,
biologijos arba ekologijos ir aplinkotyros studijų krypties.
3.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais, Aplinkos ministerijos bei Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos
teisės aktais, taip pat kitais teisės aktais, susijusiais su darbo sritimi.
3.3. Mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.
3.4. Savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
3.5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti raštvedybos taisykles ir jomis vadovautis.
3.6. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
3.7. Turėti pradinius įgūdžius darbui su programiniu paketu QGIS arba ArcGIS.
3.8. Turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorijos), mokėti vairuoti automobilį.
III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. Pagal patvirtintus Valstybinės aplinkos monitoringo programos įgyvendinimo priemonių planus
vykdo Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių ir rūšių monitoringą, buveinių ir rūšių apsaugos
būklės vertinimą monitoringo metodikoje patvirtintose teritorijose.
4.2. Pagal kompetenciją vykdo biologinės įvairovės tyrimus ir monitoringą kitose biologinės įvairovės
požiūriu vertingose Lietuvos teritorijose.
4.3. Renka, analizuoja ir pateikia duomenų bazėse informaciją apie retas ir nykstančias gyvosios gamtos
rūšis, buveines, ekosistemas, jų būklę ir pokyčius.
4.4. Pastebėjus gyvosios gamtos, kraštovaizdžio ir ūkinio naudojimo pažeidimus, apie juos informuoja
parko direktorių ir/ar kitas atsakingas institucijas.
4.5. Konsultuoja Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių, saugomų rūšių būklės, apsaugos,
naudojimo režimo klausimais.
4.6. Prisideda, rengiant gamtos paveldo vertybių ekspozicijas, įrengiant gamtos pažintinius takus,
kaupiant metodinę ir mokomąją literatūrą, vaizdines priemones ekologiniam ugdymui.
4.7. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos
departamentų, kitų valstybės institucijų specialistais, mokslo tyrimo institutų, universitetų mokslininkais,
Valstybinės miškų urėdijos darbuotojais, miestų savivaldos institucijų atitinkamais specialistais.
4.8. Ruošia savo metinius darbo planus bei ataskaitas, pateikia juos tvirtinti direktoriui.
4.9. Atlieka kitus Anykščių regioninio parko direktoriaus pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos
Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS
5. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Anykščių regioninio parko direktoriui.
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