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ANYKŠČIŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS MEDŽIŲ LAJŲ TAKO KOMPLEKSO 

PRIŽIŪRĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I. PAREIGYBĖ 

 

 1. Anykščių regioninio parko Medžių lajų tako komplekso prižiūrėtojas   . 
    (pareigybės pavadinimas) 

Ds        III     

                                       (nurodoma pareigybės grupė)  

             2. Pareigybės lygis –  C     
(nurodoma, kuriam lygiui (A (A1 ar A2), B, C, D) priskiriama pareigybė) 

3. Pareigybės paskirtis (jei yra)    užtikrinti Medžių lajų tako komplekso lankytojų  

aptarnavimą ir tvarką      

4. Pareigybės pavaldumas (jei yra) pavaldus Anykščių regioninio parko direktoriui  

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

            5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

     5.1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją. 

     5.2. Turi gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą ir bent vieną užsienio kalbą (anglų arba 

rusų).  

     5.3. Sugebėti tiksliai vykdyti administracijos užduotis.  

     5.4. Būti pareigingam, darbščiam, gebėti bendrauti. 

 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atlikti šias  funkcijas: 

     6.1. Platinti parko lankytojų bilietus. 

     6.2. Vykdyti perduotų parko lankytojų bilietų apskaitą ir  teikti  jų ataskaitas  padalinio 

vadovui. 

     6.3. Mandagiai elgtis  su lankytojais, nevartoti necenzūrinių žodžių, posakių, vengti 

konfliktinių situacijų. 

    6.4. Palaikyti tvarką keltuvuose, bokšte, take, informaciniame centre ir visoje komplekso 

aplinkoje. 

    6.5. Keltuvais kelti lankytojus tik įsitikinus, kad keltuvai tvarkingi, nesukelia pavojaus. 

    6.6. Neviršyti leidžiamos  keltuvo apkrovos.  

    6.7. Neleisti savarankiškai naudotis keltuvais tretiesiems asmenims. 

    6.8. Nedelsiant informuoti apie rastus keltuvų gedimus, pažeidimus, padalinio vadovą, o jam 

nesant darbe - informacinio centro administratorių. 

    6.9. Jokiu būdu neremontuoti pačiam keltuvų, praėjimo kontrolės  mechaninių ir elektrinių 

įrengimų. 

    6.10. Bendrauti su lankytojais, suteikti lankytojams reikiamą informaciją, atsakyti jų 

klausimus. 



    6.11. Žinoti pirmines gaisro gesinimo priemones, jų veikimo principus, naudojimo 

galimybes, mokėti veikti kilus gaisrui, sugebėti suteikti pirmąją medicininę pagalbą. 

    6.12. Korektiškai elgtis ir būti nepriekaištingos išvaizdos. 

    6.13. Vykdyti kitus teisėtus parko direktoriaus, Medžių lajų tako komplekso padalinio 

vadovo ir/ar Medžių lajų tako komplekso padalinio administratoriaus nurodymus. 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 

 

          7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako Anykščių regioninio parko direkcijos darbo 

vidaus tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

                                             ________________________________________ 

 

  

 

 

Susipažinau 

(Parašas) 

(Vardas ir pavardė) 

(Data) 

 


