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MISKO SANITARINES APSAUGOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBES APRASYMAS
I. PAREIGYBES CHARAKTERISTIKA

L

Mi5ko sanitarines apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas Jra karjeros valstybes

tamautojas.
Pareigybes lygis - A
Pareigybes kategorija

2.
3.

-

l2

II, PASKIRTIS

4.

MiSko sanitarines apsaugos skyriaus vl.riausiojo specialisto pareigybe reikalinga
igyvendinti MiSko sanitarines apsaugos skyriaus (toliau - Skyrius) tikslus ir uZdavinius.

III. VEIKLOS SRITIS

5.

Funkcijos specialiojoje veiklos srityje
nuosavybes formq miSkuose uZtikrinimas.

-

geros Lietuvos mi5kq sanitarines blkles visq

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI SIAS PAREIGAS EINAN.IAM VALSTYBES
TARNAUTO.IUI
6.Valstybes tarnautojas, einantis Sias pareigas turi atitikti Siuos specialius reikalavimus:
6.1. Tureti aukStqji universitetini arjam prilygint4 iSsilavinim4, biomedicinos mokslq studijq
srities miSkininkystes (1481) arba biologijos (01B1) krypties diplomuoto specialisto arba
aukitesniji kvalifikacini laipsni.
S.Z. Zinoli Lietuvos Respublikos istatymus, Lietuvos Respublikos vyriausybes nutarimus ir
kitus teises aktus, reglamentuojandius visq nuosavybes formq mi5kq apsaug4. tvarkym4 ir
naudojim4.
6.3. Mokdti nustat)'ti miSko patologijos prieZastis, apibudinti augalus, vabzdZius ar ligq
sukelejus, Zinoti jq apskaitos metodus, bukles, laboratoriniq tyrimq metodikas'
6.4. Moketi valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informacij4 ir rengti iSvadas.
6.5. Sugebeti savarankiSkai planuoti, organizuoti savo veikl4'
6.6. Sugebeti sklandZiai destyti mintis ra5tu ir ZodZiu, iSman1'ti raStvedybos taisykles.
6.7. Moketi dirbti Microsoft Office arba Open Office kompiuteriniq programq paketu,
interneto narSykle ir elektroninio paSto programa.
6.8. Moketi uZsienio kalb4 B1 lygiu.
6.9.Tureti B kategorijos vairuotojo paZymejim4'

V. SIAS PAREIGAS EINANdIO VALSTYBES TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Sias pareigas einantis valstybes tamautojas vykdo Sias fiurkcij as:

7.1. Spicialiojoje veiklos srityje uZtikrina gerq sanitaring Lietuvos mi5kq blklg
miSko ekosistemos funkcionavim4 visq nuosavybes formq miSkuose.

-

ir

tvarq

T.Z.Diagnozluoja mi5ko patologij4 sukeliandius veiksnius, konsultuoia ir teikia
rekomendacijas mi5ko sanitarines apsaugos klausimais mi5kq urddijoms, nacionaliniq parkq
direkcijoms, mi5kq savininkams ir kitiems miSkq valdytojams.
7.3. Seka mi3kq sanitaring biiklg, svarbiausiq ligq sukelejq ir kenkdjq populiacijq kitimq,
vykdo rekognostinius ir detalius miSko patologijos tyrimus.
7'4. Renka ir analizuoja informacrj4 apie abiotinius, ligq, vabzdziq ir Zv€riq paZeidimus,
tvarko Mi5ko sanitarinds apsaugos skyriaus duomenq bazes.
7.5, Kontroliuoja norminiq aktq reikalavimq laikymqsi ir milko sanitarin6s apsaugos
priemoniq igyvendinim4.
7,6' Dalyvauja'formuojant mi5ko sanitarines apsaugos profilaktiniq ir naikinamqjq priemoniq
sistem?.

7.7.Vertina miskq sanitaring btrklg, dalyvauja komisijose, ivertinandiose plynq sanitariniq
kirtimq tikslingumq kai kertamo medyno plotas didesnis nei I ha.
7.8, Dalyvauja vykdant plataus masto mi5ko sanitarines apsaugos priemones.
7.9. Tiria, propaguoja ir diegia naujas paZangias mi5ko sanitarin6s btiklds gerinimo, apsaugos
nuo ligq ir kenkejq technologijas.
7.10. Bendradarbiauja keliant mi5kq uredijq, nacionaliniq parkq specialistq, privadiq mi5kq
savininkq kvalifikacij4 sanitarin6s apsaugos klausimais.
7.1 l. Teikia pasitilymus del skyriaus tikslq igyvendinimo ir funkcijq vykdymo.
7.12. Kelia kvalifikacij4 savarankiskai ir dalyvaudamas konferencijose, seminaruose bei
kituose renginiuose Lietuvoje ir uZsienyje.
7.13. Atlieka kitas funkcijas ar pavedimus, siekiant valstybinds miskq tarnybos tikslq ir
uZdaviniq igyvendinimo.

VI. SIAS PAREIGAS EINANEIo VALSTYBES TARNAUToJo PAVALDUMAS

8.

Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus skyriaus veddjui.

