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

4.

Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigyb€ reikalinga fglvendinti Mi5ko sanitarines
apsaugos skyriaus tikslus ir uZdavinius.

III. VEIKLOS SRITIS

5.

Funkcijos specialiojoje veiklos srityje - geros Lietuvos mi5kq sanitarines blkles visq
nuosavybes formq miSkuose uZtikrinimas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI SIAS PAREIGAS EINANdIAM VALSTYBES
TARNAUTOJUI
atitikti Siuos specialius reikalavimus:
6.1. Tureti auk5tqji universitetini ar jam prilygint4 iSsilavinim4, biomedicinos mokslq studijq
srities mi5kininkystes (l4Bl) arba biologijos (0181) krypties diplomuoto specialisto arba
auk5tesniji kvalifikacini laipsni.
6.2. Zinoti Lietuvos Respublikos istatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybds nutarimus ir
kitus teises aktus, reglamentuojandius visq nuosalrybes formq mi5kq apsaug+ tvarkym4 ir
naudojim4.
6.3. Moketi nustatyti miSko patologijos prieZastis, apibiidinti augalus, vabzdZius ar ligq
sukdlejus, Zinoti jq apskaitos metodus, b[kles, laboratoriniq tyrimq metodikas, moketi
prognozuoti paZeidimus.
6.4. Moketi valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informacij4 ir rengti i5vadas.
6.5. Sugebeti savaranki5kai planuoti, organizuoti savo veikl4.
6.6. Sugebeti sklandZiai destl.ti mintis ra5tu ir ZodZiu, iSmany'ti ra5tvedybos taisykles.
6.7. Moketi dirbti Microsoft Office arba Open Office kompiuteriniq programq paketu,
interneto nar5ykle ir elektroninio pa5to programa.
6.8. Moketi uZsienio kalb4 B1 lygiu.
6.9.Tur€ti B kategorijos vairuotojo paZymejim4.
6. Valstyb6s tamautojas, einantis Sias pareigas turi

v. SIAS PAREIGAS EINANEI0 vALsTYBEs TARNAUTOJo FUNKcIJos
7. Sias pareigas einantis valstyb6s tamautojas vykdo Sias funkcijas:

7.1. Specialiojoje veiklos srityje - uZtikrina ger4 sanitaring Lietuvos mi3kq biiklg ir tvarq
mi3ko ekosistemos funkcionavim4 visq nuosavybes formq miSkuose.

7.2. Diagnozuoja mi3ko patologij4 sukeliandius veiksnius, konsultuoja

ir

teikia
rekomendacijas mi5ko sanitarines apsaugos klausimais mi5kq urddijoms, nacionaliniq parkq
direkcijoms, miSkq savininkams ir kitiems mi5kq valdytojams.
7.3. Seka mi5kq sanitaring biiklg, svarbiausiq ligq sukdldjq ir kenkejq populiacijq kitim4;
organizuoja bdi vykdo rekognostinius ir detalius miSko patologijos tyrimus.
7.4. Renka ir analizuoja informacij4 apie abiotinius, ligq, vabzdZiq ir Zveriq paZeidimus,
prognozuoja ligq sukelejq, kenkdjq invazijas, tvarko MiSko sanitarinds apsaugos skyriaus
duomenq bazes.

ir

7.5. Kontroliuoja norminiq aktq reikalavimq laikym4si
mi5ko sanitarin6s apsaugos
priemoniq igyvendinim4.
7.6. Dalyvauja formuojant mi5ko sanitarines apsaugos profilaktiniq ir naikinamqjq priemoniq
slstem4.

7.7.Yertina mi3kq sanitaring b[klE, dalyvauja komisijose, ivertinandiose plynq sanitariniq
kirtimq tikslingum4, kai kertamo medyno plotas didesnis nei I ha.
7.8. Planuoja ir koordinuoja masinio pakenkimo Zidiniq naikinim4, dalyvauja vykdant plataus
masto miSko sanitarines apsaugos priemones.
7.9. Tiia, propaguoja ir diegia naujas paZangias mi5ko sanitarines b[kles gerinimo, apsaugos
nuo ligq ir kenkejq technologijas.
7.10. Bendradarbiauja keliant mi5kq uredijq, nacionaliniq parkq specialistq, privadiq miSkq
savininkq kvalifikacij4 sanitarines apsaugos klausimais.
7.1 1 . Teikia pasiiilymus ddl skyriaus tikslq igyvendinimo ir funkcijq vykdymo
7.12. Kelia kvalifikacij4 savaranki5kai ir dalyvaudamas konferencijose, seminaruose bei
kituose renginiuose Lietuvoje ir uZsienyje.
7.13. Atlieka kitas funkcijas ar pavedimus, siekiant Valstybines mi5kq tarnybos tikslq ir
uZdaviniq igyvendinimo.

VI, SIAS PAREIGAS EINANEIo VALSTYBES TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Sias pareigas einantis vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedejui.

