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GAMTOS APSAUGOS POLITIKOS GRUPĖS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Gamtos apsaugos politikos grupės vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
II SKYRIUS
PASKIRTIS
2. Gamtos apsaugos politikos grupės (toliau – Grupė ) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga
rengti ir dalyvauti rengiant saugomų teritorijų apsaugos politikos ir strategijos formavimo dokumentus,
teisės aktus, programas, norminius dokumentus.
III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – saugomų
teritorijų strateginio planavimo.
IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį biologijos krypties arba ekologijos krypties išsilavinimą;
4.2. turėti 1 metų darbo patirtį gamtos apsaugos arba saugomų teritorijų apsaugos srityse; 4.3. mokėti
anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.4. būti susipažinęs su valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais,
išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus nacionalinius ir ES teisės aktus,
reglamentuojančius aplinkos apsaugą, saugomų teritorijų apsaugą, kraštovaizdžio ir biologinės
įvairovės išsaugojimą;
4.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.6. gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę, derinant nacionalinių saugomų teritorijų, kraštovaizdžio ir
biologinės įvairovės apsaugos teisės aktų nuostatas su ES teisės aktų ir kitų tarptautinių dokumentų
nuostatomis, gebėti rengti teisės aktų projektus;
4.7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
4.8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.9. išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles;
4.10. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. rengia arba dalyvauja rengiant LR įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, susijusių su
saugomomis teritorijomis, kraštovaizdžiu, projektus;
5.2. teikia išvadas dėl teisės aktų, susijusių su saugomų teritorijų apsauga, projektų;
5.3. rengia teisės aktų dėl planų, programų ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio
tinklo „Natura 2000“ teritorijoms, vertinimo ir jos leistinumo projektus;
5.4. rengia saugomų teritorijų nuostatų, tvirtinamų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir
aplinkos ministro įsakymais, projektus;
5.5. pagal kompetenciją vertina teikiamas paraiškas pagal Europos ekonominės erdvės (EEE)
finansinio mechanizmo paramos programą, rengia pasiūlymus naujam programavimo laikotarpiui;
5.6. rengia Paukščių direktyvos įgyvendinimo teisės aktų projektus ir koordinuoja jų įgyvendinimą;
5.7. dalyvauja Europos Komisijos komitologijos komitetuose ir darbo grupėse dėl Paukščių ir Buveinių
direktyvų įgyvendinimo;
5.8. nustatytąja tvarka atstovauja Aplinkos ministerijai šalies ir užsienio renginiuose saugomų teritorijų
apsaugos klausimais;
5.9. nustatytąja tvarka nagrinėja valstybės institucijų, fizinių ir juridinių asmenų raštus, skundus ir teikia
išvadas;
5.10. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Grupės vadovo ir Grupės vyresniųjų
patarėjų pavedimus;
5.11. dalyvauja vykdant šias funkcijas:
5.11.1. nagrinėjant pagal Grupės kompetenciją saugomose teritorijose planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo programas bei ataskaitas ir nacionalinio lygmens planų ir programų
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentus, kai sprendimus dėl šių dokumentų priima Aplinkos
ministerija;
5.11.2. vertinant ir teikiant išvadas pagal Grupės kompetenciją teisės aktų projektus dėl Europos
Sąjungos paramos projektų;
5.11.3. rengiant Buveinių direktyvos įgyvendinimo teisės aktų projektus;
5.11.4. rengiant pagal Grupės kompetenciją jūros apsaugos teisės aktų projektus ir dalyvaujant
Europos Komisijos ekspertų darbo grupėje dėl jūrų apsaugos;
5.11.5. rengiant dokumentus ir ataskaitas dėl tarptautinių susitarimų ir konvencijų reikalavimus
saugomų rūšių ir saugomų teritorijų apsaugos srityse įgyvendinimo;
5.11.6. rengiant saugomų teritorijų steigimo kriterijus nustatantį teisės akto projektą;
5.11.7. Valstybinio aplinkos monitoringo dalių apie natūralių buveinių, saugomų rūšių, ekosistemų
būklės stebėseną rengime;
5.11.8. rengiant saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentus.
VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Grupės vyresniajam patarėjui,
vykdančiam funkcijas saugomų teritorijų politikos formavimo srityje.
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