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PARETGYBES CHARAKTERTSTIKA

Mi5ko genetiniq i3tekliq yyriausiasis specialistas yra karjeros valstybes tarnautojas.
Lygis - A.
Kategorija - 13.

2.

Mi3ko genetiniq i5tekliq skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybe reikalinga
igyvendinti Mi5ko genetiniq i5tekliq skyriaus (oliau - Skyriaus) tikslus ir uZdavinius.
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3.2.

PAsKrRTrs

VErKLos SRrrrs

Funkcijos bendrojoje veiklos srityje - istaigos administravimas.
Funkcijos specialiojoje srityje - mi3ko genetiniq i5teklirl issaugojimo ir atspariq,
kokybiSkq bei produktyviq miSkq atkfrimo ir iveisimo uZtikrinimas.

4. Spnctlr,tB.lt REIKALAVIMAT SrAs pAREIGAS EtNANdIAM vAt,sryBts TARNAUToJUI
4.1. Tureti universitetini ar jam prilygint4 i5silavinim4, biomedicinos mokslq studijq srities
4.2.
4.3.

mi5kininkystes (1481) krypties diplomuoto specialisto arba auk5tesni kvalifikacini
laipsni.
Zinoti Lietuvos Respublikos istatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimus
ir kitus teises aktus, reglamentuojandius mi5ko genetiniq iStekliq kaupimg ir
i5saugojim4, mi5ko medZiq selekcijos ir s6klines bazes pletrq.
Zinoti mi5ko genetiniq iStekliq ivertinimo, saugojimo eili5kum4 ir atkiirimo bDdus bei
technologijas, miSko medZiq selekcijos ir seklin€s bazes vertinimo, kfrimo ir pldtros
darbus.

4.4. Moketi valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informacijq
4.5. Sugebeti savaranki5kai planuoti, organizuoti savo ir MiSko

ir rengti i5vadas.
genetiniq iStekliq skyriaus

veiklq.

4.6. Sugebeti sklandZiai destyti mintis ra3tu ir ZodZiu, i5manyti raStvedybos taisykles.
4.7. Moketi dirbti Microsoft Office arba Open Office kompiuteriniq programq paketu,
intemeto nar5ykle ir elektroninio pa5to programa.
4.8. Mok€ti uZsienio kalb4 A1 lygiu.
4.9. Tueti B kategorijos vairuotojo pa:Zymejim4.
4.10. Turdti ne maZiau kaip 2 metq darbo patirti mi5ko genetiniq istekliq i5saugojimo,
niSko medZiq selekcijos ar sdklininkystds srityje.
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Sias pareigas einantis valstybds tamautojas vykdo bendrqsias funkcijas

- uZtikrinti
Skyriaus vidaus administravimq ir funkcijas specialioje veiklos srityje - uZtikrinti
mi5ko genetiniq i5tekliq kaupimq ir iSsaugojimq miSko medZiq selekcijos ir seklin6s
bazes p16tr4.

5.2.

Koordinuoja MiSko genetiniq i5tekliq skyriaus specialistq veikl4 uZtikrina savalaiki ir
kokybigka Tarnybos tikslq ir uzdaviniq igyvendinim4.
5.3. Pavaduoja Skyriaus veddj6 kai vedejas serga, atostogauja ar yra i5vykEs iS Lietuvos.
5.4. Tvarko skyriaus veiklos dokumentus, uZtikrina tinkamq dokumentq saugojimq
naikinim4 ir perdavim4 i archyv4.
5.5. organizuoja miSko genetiniq iStekliq kaupim4bei issaugojim4 natfiraliose buveinese
ir lveistuose 2eldiniuose.
5.6. Dalyvauja rengiant instrukcijas, rekomendacijas, reglamentus mi5ko genetiniq i5tekliq
kaupimo ir iSsaugojimo, miSko medZiq selekcijos ir sdklininkystes klausimais,
nutarimq isakymq ir kitq teises akq projektus.
5.7. Organizuoja metodinds medZiagos rengim4 keliant mi5kq urddijq nacionaliniq parkq
direkcijq specialistrtr privadiq miSkq savininkq kvalifikacij4mi5ko genetiniq iStekliq
kaupimo ir iSsaugojimo, miSko medZiq selekcijos ir s6klininkystds klausimais.
5.8. Rengia informacijq suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei apie Lietuvos mi5ko
genetiniq i5tekliq kaupim4 ir iSsaugojimq miSko medZiq selekcij4 ir sdklininkystE.
5.9. Teikia pasiulymus ddl Skyriaus tikslq igyvendinimo ir funkcijq vykdymo, pavaldlirl
darbuotojq skatinimo ar tamybiniq nuobaudq skyrimo
5.10. Kelia kvalifikacij4 savarankiSkai ir dalyvaudamas konferencijose, seminaruose bei
kituose renginiuose Lietuvoje ir uZsienyje.
5.11. Atlieka kitas funkcijas ar pavedimus, siekiant Valstybinds mi5kq tamybos tikslq ir
uZdaviniq igyvendinimo.

6.
5.1.

ATSAKoMVBB In

ersrarromynt

Skyriaus vy-iausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Sky,riaus veddjui.

