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MISKO SANITARINTS APSAUGOS SKYRIAUS
VEDT,JO
PARE,IGYBES APRASYMAS

I.

PAREIGYBISCHARAKTERISTIKA

l. Mi5ko

sanitarines apsaugos skyriaus veddjas yra karjeros valstyb6s tamautojas.
2. Pareigybes lygis - A
l6
3. Pareigybes kategorija

-

II. PASKIRTIS
apsaugos skyriaus vedejo pareigybe reikalinga igyvendinti Mi5ko
sanitarines apsaugos skyriaus (toliau - Skyrius) tikslus ir uidavinius.

4. Misko sanitarines

III, VEIKLOS SRITYS
skyriaus veiklos administravimas.
6. Funkcijos speciatiojoje veiklos srityje geros Lietuvos mi5kq sanitarines biikles visq
nuosavybes formq mi5kuose uZtikrinimas'
5. Funkcijos bendrojoje veiklos srityje

-

-

IV. SPECIALIEII REIKALAVIMAI sNS P^I,NNTCIS EINANEIAM VALSTYBES
TARNAUTOJUI
atitikti Siuos specialiuosius reikalavimus:
7.1. Tureti auk3t4i[ universitetini ar jam prilyginta i5silavinime biomedicinos mokslq
studijq srities miSkininkysGs (l4Bl) arba biologijos (0181) krypties diplornuoto specialisto
arba auk5tesnij[ kvalifikacini laipsn[.

7. Valstybos tamautojas, einantis Sias pareigas turi

-

7.2.anofi Lietuvos Respublikos istatymus, Lietuvos Respublikos vyriausybes nutarimus ir
kitus teises aktus, reglamentuojanCius visq nuosavybds formq miSkq apsaug.t tvarkymq ir
naudojim4.

7.3. Moketi nustatyti mi5ko patologijos prieiastis, apibtidinti augalus, vabzdZius ar ligq
sukelejus, iinoti jq apskaitos metodus, biikles, laboratoriniq tyrimq metodikas, moketi
prognozuoti paZeidimus.
7.4. Moketi valdyti, kaupti, sisterninti, apibendrinti informacij4 ir rengti i5vadas.
7.5. Sugebeti savaranki5kai planuoti, organizuoti savo ir Mi5ko sanitarines apsaugos
skyriaus veikl4.
7.6. Sugebeti sklandZiai destyti mintis ra5tu ir ZodZiu, i5manyti raitvedybos taisykles.
7.7. Moketi dirbti Microsoft Office arba Open Office kompiuteriniq programq paketu,
intemeto nar3ykle ir elektroninio pa3to pro$ama.
7.8. Mok€ti uZsienio kalbqBl lygiu.
7.9. Tur€ti B kategorijos vairuotojo pazymejirnq.
7.10. Tureti ne maZiau kaip 3 metq darbo patirt[ miSko sanitarin6s apsaugos srityje.

v. SIAs pAREIGAS EINANdIo vALsrYBEs TARNAUToJo FUNKcIJoS
8. Sias pareigas einantis valstybes tamautojas vykdo:

8.1. Bendr4sias Ilurkcijas

uZtikrina sklriaus vidaus administravim4 ir flmkcijas
uZtikina ger4 sanitaring Lietuvos miskq bfklp ir tvarq misko

-

specialiojoje veiklos srityje ekosistemos funkcionavim4 visq nuosavybes formq mi5kuose.
8.2. Vadovauja Mi5ko sanitarines apsaugos skyriaus darbui.
8.3. Nagrineja skyriuje gautus ar sky'riui perduotus pareiSkimus, prasymus bei skundus ir
rengia atsakymus ar teikia konsultacijas del atsakymq rengimo pagal skyriaus kompetencrj4.
t.+. ragat sky'riaus kompetencijE rengia ir derina Tamybos teises aktq, sutardiq ir kitq
dokumenq projektus, juos vizuoja, teikia iSvadas ir pastabas.
teikia
g.5. Diagnozuoja misko patologij4 sukeliandius veiksnius, konsultuoja
parkq
nacionaliniq
miskq
urddijoms,
rekomendacijas misko sanitarines apsaugos klausimais
direkcijoms, miSkq savininkams ir kitiems mi3kq valdytojams.
8.6. Vertina miskq sanitaring blklQ, seka svarbiausiq ligq sukelejq ir kenkejq populiacijq
kitim4 organizuoja bei vykdo rekognostinius ir detalius mi5ko patologijos tyrimus'
8.7. Renka ir analizuoja informacij4 apie abiotinius, ligq, vabzdziq ir zveriq pazeidimus,
prognozuoja ligq sukel€jg kenkejq invazijas'
8.8- Kontroliuoja norminiq akq reikalavimq laikymqsi ir misko sanitarinds apsaugos
priemoniq igy'vendinim4.
naikinamqlq
1.9. Dalyvau.la formuojant mi5ko sanitarines apsaugos profilaktiniq
priemoniq
sistemq.
-g.tO.
Dalyvaula komisijose, [vertinandiose plynq sanitariniq kirtimq tikslingum4 kai
kertamo medyno plotas didesnis nei I ha.
g.ll. Planuoja ir koordinuoja masinio pakenkimo zidiniq naikinim4 dalyvauja vykdant
plataus masto mi5ko sanitarines apsaugos priemones'
l.tZ. fi.iu, propaguoja ir diegia naujas paZangias miSko sanitarines b[kles gerinimo,
apsaugos nuo ligrl ir kenkejq technologijas.
s. t:. Bendradartiauja keliant miskq uredij[ nacionaliniq parkq specialistq, privadiq miskt1
savininkq kvalifikacijq sanitarines apsaugos klausimais.
8.14. lnformuoja suinteresuotas institucijas ir visuomenq apie Lietuvos miskq sanitarinq
bfklE, vykdomas misko sanitarines apsaugos priemones, uZtikrindamas visuomenes teisg i
informacijq apie aplink4.
S.15. Tvario Administracines teises paZeidimq protokolus, surasltus MiSko sanitarines
apsaugos skyriaus pareigiinq.
a.to.famyubs direktoriaus pavedimu bendradarbiauja su Lietuvos, uZsienio valstybiq ir
organizacijomis,
tarptautin6mis valstybds institucijomis, imonemis, istaigomis
uZtikrindamas skyriaus uZdaviniq ir funkcijq vykdym4.
8.l7.Vertina skyriaus valstybes tamautojq tamybinE veiklq. Teikia pasiulymus del skyriaus
darbuotojq skatinimo ar tamybiniq nuobaudq skyrimo.
8.l8.Teiiia pasillymus del sky,riaus organizacines struktiiros, tikslq iglvendinimo ir
fi.rnkcijq vykdymo. Rengia skyriaus darbuotojq pareigybds apra5ymus.
8.19.T;iki pasiiilymus del Valstybines mi5kq tarnybos tikslq igyvendinimo ir funkcijq
vykdymo.
g.zo.- retia kvalifikacij4 savarankiSkai ir dalyvaudamas konferencijose, seminaruose bei

ir

ir

ir

kituose renginiuose Lietuvoje ir uZsienyje.
8.21. Atlieka kitas funkcijas ar pavedimus, siekiant Valstybines miskq tamybos tikslq ir
uZdaviniq igyvendinimo.

VI. SIAS PAREIGAS EINANdIO VALSTYBES TARNAUTOJO PAVALDUMAS

9. Misko sanitarines
netiesiogiai

-

apsaugos skyriaus vedejas
direktoriaus pavaduotojui.

yra tiesiogiai pavaldus

direktoriui,

