PATVIRTINTA
Valstybin6s miSkq tarnybos direktoriaus
2017 m. gruodZio I d. isakymu Nr. 273-17 -V

MrsKV KADASTRO SKYRIAUS DUOMENV BAZIU SPECTALTSTO
(DUOMENV TVARKYMO)
PAREIGYBES APRASYMAS

I. PAREIGYBE

l. Pareigybds grupe - specialistai.
2. Pareigybes lygis - A2.

rykdli Lietuvos Respublikos miSkq valstybes kadastro duomenq
tvarkymo funkcijas.
4. Pareigybes pavaldumas - duomenq baziq specialistas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedejui.
5. Pareigines algos pastovios dalies koeficientas: 5,0; i5dirbus Siose pareigose 2 metus - 5,5;
i5dirbus 5 metus - 6,0; i5dirbus l0 metq - 6,5.
3. Pareigybes paskirtis:

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
6. Mi5kq kadastro skyriaus duomenq baziq specialistu priimamas dirbti asmuo turi atitikti
Siuos bendruosius reikalavimus:
6.1. ne Zemesnis kaip aukStasis universitetinis i5silavinimas su bakalauro kvalifikaciniu
laipsniu ar jam prilygintu i5silavinimu (biomedicinos mokslq studijq sritis, mi5kotyros,
ekologijos arba Zemes iikio kryptis);
6.2. ne maZesne kaip I metq darbo mi5kq Zinyboje ir ne maZesne kaip 1 meq erdviniq
duomenq baziq tvarkymo darbo patirtis;
6.3. biiti susipaZinus su Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimais ir kitais teises aktais, reglarnentuojandiais mi5kowark4, mi3kq inventorizacij4,
Zemes ir kito nekilnojamojo turto, miSkq ir kitus kadastrus, informacijos tvarkym4 ir
teikim4;
6.4. mokdjimas valdlti, kaupti, sisteminti informacij4 ir rengti iSvadas;
6.5. gebejimai savarankiSkai planuoti, organizuoti savo veikl4;
6.6. mokejimas sklandZiai destyti mintis raStu ir ZodZiu;
6.7. moketi bent vien4 uZsienio (anglq, vokiediq, pranciizq arba rusg) kalb4 Bl lygiu;
6.8. mok€ti dirbti su Microsoft Oflice, ESRI ATcGIS programine iranga.

III. PAREIGOS
7. Duomenq baziq specialisto pareigos:
7.1. pagal savo kompetencijq uZtikina Lietuvos Respublikos istatymq, Seimo ir Vyriausybes
nutarimq, Aplinkos ministro isakyrnq ir kitq teis6s aktq vykdymq;
7 .2. pagal savo kompetencij4 vykdo Valstybin€s mi5kq tamybos direktoriaus
isakymus;
7.3. registruoja ir iSregistruoja Lietuvos Respublikos miSkq valstybes kadastro objektus;
7.4. atnaujina Lietuvos Respublikos miSkq valstybes kadastro duomenq bazes pagal duomenq
teikdjq pateiktus
Valstybinds mi5kq tamybos patikrintus duomenis, pasikeitus su

ir

duomenq bazese kaupiamais duomenimis susijusiems teises aktams, administraciniam
valstybiniq miSkq suskirstymui bei kitais atvejais;
7.5. tikrina taksaciniq sklypq atributiniq ir geografiniq duomenq baz6se saugomq duomenq
kokybg ir pilnum4, taiso pastebetus triikumus;
7.6. tikrina naujai atliktos valstybines sklypines mi5kq inventorizacijos atributinius ir
geografinius duomenis;

7'7. priima, tikrina, graZina taisymui ir taiso ilykdytq misko iikiniq priemoniq duomenis;
7.8' tvarko kertiniq mi3ko buveiniq, saugomr+ teritoriiq, Raudonoiios knygos objektq, kitq
saugomq objektq duomenq valdy"tojq ir duomenq teik6jq perduotus duomenis;
7.9. tvarko mokslo ir mokymo mi3kq ribq duomenis;
7.10. tvarko miSko kvartalq geografinius duomenis;
7.11. nustatyq periodi5kumu. atlieka einamEii duomenq atnaujinim4, susijusi su miskq
administraciniq ribq, valstybinds reiksmes miskq ribr.1, miskq grupiq
kitais
pasikeitimais;
7'12' uLtikiina, kad. Lietuvos Respublikos miskq valstybes kadastro duomenys atitiktq
Lietuvos teritoriniq administraciniq ribq geografinius duomenis: valstybes sienos,
apskridiq ribq, savivaldybiq ribq, kadastro vietoviq ir blokq ribq sluoksnius, gaunamus iS
kitq valstybes kadastrq;
7.13. palaiko ryiius su Lietuvos Respublikos miskq valstyb6s kadastro duomenq teik6jais,
konsultuoja juos Lietuvos Respublikos milkq valstybes kadastro duomenq teikimo,
registravimo ir atnaujinimo klausimais;
7.14. telkia pasiiilymus Miskq kadastro skyriaus vedejui del Lietuvos Respublikos miskq
valstybes kadastro informacin€s sistemos tobulinimo:
7.15. Mi5kq kadastro skyriaus vedejo pavedimu vykdo kitq darbuotoiq funkcijas, jiems

ir

nesant;

7'16. vykdo kitus valstybines mi3kq tamybos direktoriaus ir Mi5kq kadastro skyriaus vedejo
bei jo pavaduotojo nurodymus pagal skyriaus kompetencijE.

IV. TEISES
8. Duomenq baziq specialistas turi teisgl

8.1.

teikti Mi5kq kadastro skyriaus vedejui pasiiilymus del skyriaus darbuotojq darbo
tobulinimo, darbo kokybes bei drausmes gerinimo, darbo na5umo bei efektyvr:mo

kelimo;

8.2, tureti galimybg prisijungti prie tamybos kompiuterinio tinklo ir intemeto;
8.3. gauti kompiutering ir programing irang4, reikalingq darbui efektyviai organizuoti.

V. ATSAKOMYBE
9. Duomenq baziq specialistas atsako uZ:

9.1. pareigq, paskirtq uZduodiq, duotq pavedimq savalaiki ir kokybi5k4 ivykdym4, darbo
drausmes, saugos darbe ir prieSgaisrines saugos taisykliq laikym4si;
9.2. patiketos naudoti kompiuterines irangos rtipesting4 prieZiDr4 ir jos naudojim4 tik savo
tiesioginiq uZduodiq rykdymui;
9.3. tai, kad jam paskirtame kompiuteryje btitq idiegta tik tam kompiuteriui priskirta
sistemin0 programine iranga.

